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SURASTI ENERGIJA IR PAKINKYTI DARBAN 
Mintys apie ateitininką kongresą Toronte 

Už savaitės važiuojame į To
rontą ateitininkų kongresan. Tai 
yra neeilinis įvykis. Todėl nori
si juo ilgiau pagyventi. Kongre
se vilioja susitikimas su senais 
pažįstamais, proga tęsti laiko 
nutrauktus pasikalbėjimus. No
rėjome šiuos pokalbius atnau
jinti dar prieš kongresą— krei
pėmės į nemažai savo pažįsta
mų, prašydami, kad sutiktų 
spaudoje pasidalinti mintimis 
apie ateinantį kongresą: ko lau 
kiama į jį važiuojant? Koks 
matomas jo tikslas? kokiais 
klausimais reiktų kongrese pa
sikalbėti? 

Gautus laiškus (kuriuos de
dame alfabeto tvarka) čia jums 
duodame pasiskaityti. Nebandė
me išgauti kokią nors balansuo 
tą nuomonių atranką, tačiau, 
manome, kad, laiškus beskai
tant, bus juntami tie klausimai, 
kuriais šiandien ateitininkai rū
pinasi. A. ir A. 

Daina Barzdukiene yra bai
gusi politinius mokslus, šiuo me 
tu gyvena Falls Cburch, Virgi-
nia. 

Skaičiau Federacijos Vado 
straipsnius spaudoje, bet netu
riu prasmingų patarimų bei pa
geidavimų. Tik viena idėja per
šasi mintin — girdėjau kaž
kur, kad tėvai jėzuitai siūlo lie
tuvišką Peace Corps padėti lie
tuviams Pietų Amerikoje. Ka
žin, ar nevertėtų bent padisku
tuoti, ypatingai studentams, vi
sas galimybes įgyvendinti to
kiam planui. 

kę per daug užsidaryti savo ge
te. Kaip kažkas pareiškė, nesi
rūpinkime negrais, nes j ie nėra 
lietuviai. Gal kai kuriems mūsų 
tėvų kar tos žmonėms tai i r pri
imtina, bet man atrdo, kad vie 
nintelis būdas būti sąmoningais 
katalikais lietuviais yra išėji
mas- iš savo siauro kiauto, spren 
džiant ta rp taut ines problemas 
lygiai taip, kaip ir tautines. Mū 

I sų pagrindinis t ikslas yra išlik
ti sąmoningais katalikais lietu
viais. Šito pasiekti neįmanoma 
užsidarius t ik geto ribose, nes 
toks ge tas nepatenkina jaunuo-

i lio, ieškančio savo sielai i r pro
tui maisto, nepatenkina jau dau 

\ gelio ir iš sendraugių. 

Šių minčių išvadoje kongre
sas turi rūpintis bendromis pa
saulio problemomis. Ne tik apie 
jas kalbėti, bet tuo pačiu ir su
rasti būdų ir metodų kai kurių 
tų problemų sprendimui mūsų 

l visuomenės tarpe. Temos turė tų 
apimti esančią visoumeninę san 
tvarką, mažumų problemas 
f mes irgi mažuma) , mūsų už
duotį gyvenamo kraš to politi
nėje, socialinėje bei kultūrinėje 
srityje. 

Visos čia paminėtos temos 
glaudžiai rišasi su vykstančiuo-
ju Bažnyčios Susirinkimu, kurio 
atgarsis ateitininkijoje vis dėl
to labai mažai pastebimas. Mes 
linkę bažnyčios Susirinkimą su
spausti į kažkokius mūsų asme
ninius rėmus, taip, kaip ir visas 
kitas pasaulines problemas, ir 
atsisakome žvelgti giliau į svar
stomus klausimus. Mes bijome 

iniciatyva. Iš kongreso pusės, 
man atrodo, veiklos susilauksi
me tik tada, jeigu kongresas su 
krėstų visą ateitinikiją tiek, 
kad kiekvienas iš užsidegimo 
ar iš pykčio negalėtų nusėdėti. 
Tą gal ir būtų galima įvykdyti, 
tik reiktų labai kruopštaus pa
siruošimo, ir šiame kongrese— 
vargu. 

Bandysiu pateikti vieną kon
kretų pasiūlymą. Visi pripažįs
tame, kad vienas iš pagrindinių 
mūsų uždavinių yra ugdymas 
sąmoningų katalikų lietuvių. 
Mūsų veiklą bus galima vertin
ti, pažvelgus į teitininkus po 
penkiasdešimt metų. Jeigu mes 
pajėgsime išugdyti jaunimą, ku 
ris sugebės išlikti sąmoningais 
katalikais, kurių darbai kels 
tiek lietuvių, tiek gyvenamojo 
krašto gerovę, mūsų pareiga 
bus atlikta. Išvada gana aiški 
— kongresas pagrindiniu klau
simu turi skaityti jaunimo ug
dymą. Todėl aš siūlau konkretų 
uždavinį — kodėl didesnėse lie
tuvių kolonijose nebūti} galima 
įsteigti ateitininkų šeštadienines 

; mokyklas ? Tokios mokyklos pa
dėtų sucementuoti mūsų moks
leivius ir duotų jiems be nusta
ty to lituanistinio kurso taip pat 
ir idėjinį auklėjimą. Šią idėją 
būtų įmanoma įgyvendinti be 
ypatingo vargo. Man šis klausi
mas atrodo ypač svarbus. 

Teresė ir Algis Gečiai gyvena 
Phiiadelphijoje. Algis — inži
nierius, buvęs SAS pirmininkas. 
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ninkams, kurie dirba meninėse 
srityse. 

Mes negalime tikėtis tokiame 
masiniame suvažiavime pakan
kamai išsikalbėti nei specifiniais 
organizaciniais klausimais, nei 
specifinėmis pasaulinėmis temo
mis. Kongresas gali tik paska
tinti nelikti nuošaliai nuo tų pro 
blemų. neatsilikti ntro laiko dva 
šios, kaip, berods Vygantas , jau 
yra ateitininkams kalbėjęs, drau
ge su kitais mūsų žmonėmis. 

Ignas Budrys, elektros inžinie 
rius, yra naujasis Chicagos sen
draugių ateitininkų skyriaus pir 
mininkas. 

Lig šiolei ateitininkų kongre
sai ribodavosi keletu paskaitų 
ir mažiau ar daugiau savęs pa
sigrožėjimu — suvažiuojam pa
žiūrėti kaip gražiai mes atro
dom, kiek mūsų daug suvažia
vo, kokį puikų banketą suruo
šim. Nors būdavo viena kita ver
tinga paskaita, jos nepajėgė pa
likti didesnio įspūdžio ar iššauk 
ti reakcijos ateitininkų tarpe. 

Niekas mūsų per daug nesujau 
dina ir niekas mus nepastumia 
imtis kokio nors darbo, reika
laujančio daugiau negu tik kele
te*, žodžių. Gal būt. pagrindinė 
problema yra toji, kad mes lin-

Ši. įame numery: 
• Literatūros studiją pasi-

ge.ndant. 
• Nuomonės ateitininkų kon

greso išvakarėse. 
• Stasiai Lauciui pasitrau

kus. 
• Iš neskelbto S. Lauciaus 

kūrybinio palikimo. 
• Jonas Aistis baigia svars

tymus apie niekšybę. 
• Kun, P. Dzegoraičio tapy

ba. 
• Nau.fi leidiniai. 
• Kultūrinė kronika. 
• Moterų gyvenimas. 

naujovių, bet tuo pačiu metu 
skudžiamės, kad nėra lietuviškų 
mišių parapijose. Liberalinėje 
atmosferoje gal ir klebonai bū
tų sukalbamesni. 

Apie metodus veiklai pagyvin 
ti, t u r būt, sunkiausia ką nors 
pasakyti. Atrodo, kad jeigu mes 
esame sąmoningi katalikai ir lie 
tuviai, tai veikla savaime yra , 
nes negali būti nei sąmoningas 
katalikas nei lietuvis, nedalyvau 
damas tiesioginiai veikloje, ku
rios reikalauja tiek katalikybe, 
tiek lietuvybė. Deja. po gražių 
kalbų nedaug kas belieka. Gal 
vieną būdą būtų galima bandy
ti — sudaryti ateitininkų akty
vistų branduolius ar celes, ku
rios judintų, erzintų ir angažuo
tų veiklai vietos ateitininkus. 
Tai tegalima įvykdyti privačia 

i Teresė — ką tik įvykusių Atei
tininkų Federacijos Tarybos rin 
kimų komisijos pirmininkė. 

Kongrese negalėsime daly-
Įvauti. Bet, jei važiuotume, no
rėtume iš jo grįžti su pakilusia 
nuotaika, su didesniu entuziaz
mu savo organizacijai ir tautai. 
Kongresai turi būti ruošiami 
ne tik kaip didinga demonstra
cija sau ir visoumenei, kad esa 
me garbinga, su tradicijomis or
ganizacija, apjungianti didelį bū 
ri lietuvių. Jame į mus turi pra
bilti ir mūsų iškiliausi žmonės, 
paskatindami mus darbui, kad 
ir ateitininkai ir bendruomenė 
neišnyktų, bet stiprėtų, kad ne 
tik mūsų vaikai, bet ir jų vai
kai turėtų progą būti ateitinin
kais. Kongrese turi būti sutei
kiama proga pasireikšti ateiti-

Gerai, kad ateitininkai pradeda 
domėtis ir diskutuoti universa
lius klausimus, bet ta i jokiu bū
du neturi nustumti į antraeilę 
vietą mūsų lietuviškų, tautinių 
problemų. 

Gintarė ir Antanas Ivaškai 
gyvena Stratforde, Connecticut. 
Antanas — inžinierius. Gintarė 
— baigusi zoologiją, dažnai ra
šo mūsų spaudoje. 

Kadangi kongresas bus pir
masis nuo to laiko, kai prasidė
jo Bažnyčios Susirinkimas, ma
nome, kad labai ir labai daug 
ko bus aptarti. Jokiu būdu ne
likti prie organizacinių reikalų! 
Juk bent didesne dalimi t a i at-

J iko nepaprastoji konferencija. 

Būtinai reikėtų apsvarstyti 
konkrečius būdus, kaip bendrai, 
o ypač pavieniai (sendrau
giams), vykdyti popiežiaus Jo
no X X m pradėtą darbą: dialo
gas su kitaip tikinčiais lietu
viais ir nelietuviais, pastangos 
sudaryti ir prisidėti prie kitų 
grupių organizuojamos pagalbos 
lietuviams, pakliuvusiems ligai. 
alkoholizmui, neturtui į nagus, 
f Pavyzdžiui — ką ir kaip galė
tumėm padėti Pennsylvanijos 
seniesiems lietuviams angliaka
siams? Gal jų jaunajai kartai 
individualiai, ar grupiniai padė
tumėm išmokti amatų ir 1.1. ?) 
Neslopinti lietuvių jaunuoliuose 
ryžto stoti į Peace Corps, tei
giant, kad toks jaunuolis žus 
lietuvių tautai. Anaiptol! Tik 
paraginkime juos. Atminkime 
ypač jaunuolių pagalbą Pietų 
Amerikai. Be abejo — pabrėžti 
rūpestį civilinėmis teisėmis, skur 
du, badu, karu. Suprasti, kad 
karas — tai pati paskutinioji iš 
eitis, su gal pačiais galutiniais 
(išnykimo) rezultatais. Iš kitos 
pusės — jei jau reikalaujame. 
kad amerikiečių ir anglų kariai 
laisvintų Lietuvą, tai bent nesi-
šaipykime iš lietuviukų, savu no
ru stojančių kariuomenėn, kad 
galėtų Vietname kovoti su ko
munizmu. Tam reikia ir idealiz
mo, tam reikia ir drąsos. O 
mes, bendrai paėmus, lietuviai 
— gana egoistiški. 

Daugeliu atvejų, pa vienių atei 
tininkų pastangos eiti ekumeni
ne linkme ligi šiol atsimušdavo 
klebonijos geltonojo akmens sie 
non. Gal dabar, kai pati dvasiš-
kija labiau susirūpinus artimes
niu kontaktu su pasauliečiais, 
galėtume gauti daugiau žodžio 
klebonijose, taip pat galėtume 
padėti kunigams jų administra
ciniuose darbuose, pavaduodami 
juos veikloj, ypač tarp jaunimo. 
senelių, ir aplamai artimesniam 
draugiškam kontakte su para-
piečių šeimomis. 

Gal turėtų būti paliestas ir 
katalikiškų mokyklų klausimas. 
Pavyzdžiui — ar būtina nuo 
pat pradžios iki kolegijos leisti 
katalikiškon? Daug pavyzdžių. 

(Nukelta į 4 psl.) 

KAS APIE TAI RAŠYS? 
Ne vienu atveju raštu ir žo

džiu skundžiamasi, jog mūsuo
se tiek leidėjų, tiek visuome
nės, tiek rašančiųjų per men
kai domimasi mokslinėmis 
knygomis, pirmoj eilėj moks
line lituanistika. Rūpestis ne
be pagrindo. Tačiau kai kurios 
lituanistikos šakos vis dėlto 
vienu kitu veikalu gali ir pa
sigirti ir pasididžiuoti. Saky
sim, nėra čia jau tokios abso
liučios tuštumos nei istorijos, 
etnografijos, tautosakos, nei 
filosofijos moksluose. Šių sri
čių knygų, net specialių žurna
lų, kasmet vis šis tas išleidžia
ma. Ir už studijinių šių sričių 
straipsnių periodinėje spaudo
je akis vis ir vis protarpiais 
užkliūva. 

Bauginanti situacija tačiau 
klostosi lituanistinio literatū
ros mokslo bei literatūros is
torijos plotuose. Per eilę metų 
be Vaclovo Biržiškos "Aleksan-
dryno" neišėjo nė vienos, 
bent kiek didesnio dėmesio 
vertos šios srities knygos. 
Ypač ta prasme yra apleista 
naujoji mūsų literatūra. Seno
ji ir kiek artimesnės praeities 
mūsų literatūra dar bent pe
riodinėje spaudoje įvairiomis 
progomis tampa dėmesio cent
ru, kaip buvo Maironio ar Do
nelaičio metais. Tačiau atski
riems atvejams, tokiems kaip 
dr. V. Maciūno "'Aiduose" pa
skelbtoji studija apie poetą 
Antaną Strazdą, suskaičiuoti 
ir vienos rankos pirštų būtų 
vis dėlto per daug. 

Bet kur mūsų veikalai ir 
bent kiek platesnės studijos 
apie tuos rašytojus, kurių am
žių skaitytume nuo Aisčio. 
Brazdžionio. Ramono kartos 
iki žemininkų, lankininkų ir po 
jų? Tiesiog cedugnė tuštuma. 
Tik ne kūrybine prasme. Lais
vojo pasaulio pastarųjų de
šimtmečių lietuvių literatūros 
svoris ir visoje mūsų rašto rai
doje ir ypač laisvąją literatū
rą lyginant su komunizmo luo
šinama kūryba tėvynėje, yra 
toks didelis, kad mums beveik 
trūksta svarsčių jai pasverti. 
Kartais susidaro įspūdis, kad 
mes čionykštės mūsų literatū
ros apimties tiesiog bijome. 
Smulkiomis recenzijėlėmis. be
veik gramais sveriame tai, 
kam jau reikia kilogramų. Bet 
kas tuos kilogramus pakels ir 
padės ant svarstyklių? 

Dar ir ki tas paradoksas. Kai 

jau įsismaginame apie ką ra
šyti, ta i ir galo nėra. O jau 
apie ką tylime, tai kaip neby
lių nebyliai. Sakysim, kiek pri
rašėme įvairioje mūsų spaudo
je apie Salomėją Nėrį. Tur 
būt, niekada apie kurį kitą 
lietuvį rašytoją tiek per visą 
dvidešimtmetį neprirašėme. Ne 
turime atskirų knygų apie Jo
ną Aistį, Bernardą Brazdžionj 
ir jų kūrybą, o apie anų bend
raamžę ir už juos kūrybingiau 
neprasišovusią Salomėją Nėrį 
ir parašėme ir išleidome. 

Žinoma, tokios knygos pats 
išleidimo faktas nekeliamas 
čia kokia nors neigiama pras
me. Tačiau faktą įjungiant į 
visos mūsų čionykštės litera
tūros situacinį kontekstą, vis 
dėlto, reikia pasakyti, kad dar
bą pradėjome ne iš to galo. 

Šios dienos mūsų laikraščio 
kultūrinėje kronikoje skaito
me žinutę, jog Lietuvoje atski
ra knyga išleidžiama studija 
apie E. Mieželaičio poeziją. Tai 
rašytojas, amžiaus prasme, mū 
sų žemininkų kartos. O kur 
šios kūrybingos ir drauge su 
mumis tuo pačiu likimu besida
linančios mūsų rašytojų kar
tos bent kiek įmanomesnis li
teratūrinis aptarimas ? Be 
Rimvydo Šilbajorio vieno kito 
kiek platesnio užsimojimo 
'Metmenyse", kitur beveik nie
ko neberandame. 

Suprantama. vyresniosios 
kartos lietuvių literatūros is
torikams bei kritikams vertin
ti šios dienos gyvąją mūsų li
teratūrą yra dalykas, kai ku
riomis prasmėmis, gal kiek ir 
svetimesnis. Laiko tėkmėje 
jiems gal kiek truputį stabtelė
jus, atitrūkus nuo buvusios 
normalios mūsų literatūros va
gos ir sunkiai pri tampant prie 
naujų kelių, šių dienų naujo
sios mūsų literatūros proble
mose jų jaučiamasi lyg ir ne 
savuos namuos. Tačiau greta 
dr. Rimvydo Šilbajorio mes tu
rime visą eilę literatūros moks
lus jau čia baigusio ir laips
nius šioje šakoje įsigijusio jau
nimo, pajėgiančio raštu reikš
ti savo mintis ne tik apie po
kario kartos mūsų literatūrą, 
bet ir apie ankstesniųjų bran-
dųjį palikimą. Tačiau jų rim
tesnio užsimojimo raštų perio
dinėje mūsų spaudoje beveik 
kaip ir nematome. Tuo tarpu 
ir "Kultūrinio Draugo", ma-

(Nukelta į 7 ps l ) 
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ŽENGIANT Į ŠVENTO ANTANO 
GIMNAZIJOS Dt5!*i'MET| 

Šv. Antano pranciškonų gim- į lis, choras. Atgiedojus tautos 
nazija birželio 12 baigė savo de- j himną, visi svečiai buvo suso-
vintuosius mokslo metus. Bai- dinti prie vaišių stalų. 
gė iškilmingai, sutraukdama j Ta :p šv. Antano gimnazija 
apie 300 svečių, t a rp kurių bu-; baigė šiemetinį savo darbą ir 
vo vysk. Pranas Brazys, MIC.. įžengė > dešimtuosius gyvavimo 
ir nemaža dvasiškių. Iškilmę metus. Jžengė su didžia viltim, 
gražiai apiaše Maino valstybės | kad bus labiau vertinama lietu-
dienraščiai, pažymėdami, jog ši .:'ų tėvų. negu iki šiol buvo. 
gimnazija įkurta lietuvių kultu- \ Gimnazijos vadovybė gi kaip tik 
rai ugdyti. Vietiniai amerikie- šiuo metu jau laukia mokinių 
čiai į tokį užsimojimą žiūri su rudeniui. Sparčiai vyksta regist-
tam tikra pagarba bei nuostaba, racija, eina prašymai, teikiama 

-

nes iki šiol panašiu keliu ėjo 
prancūzai, kurių Maino valsty
bėje gana gausu. > 

Mokslo metų pabaiga šv. An- j savo vaikus, 
tano gimnazijoj siejasi su abi
turientų išleistuvėmis. Tai su
teikia savotiško iškilmingumo, 
o labiausiai graudumo, kai, per 
eilę metų susigyvenus, tenka iš
siskirti. Šiemet mokyklą atsi
sveikino 11 jaunuolių, gaudami Abiturientams 
gimnazijos baigimo pažymėji
mus. Jie visi jau priimti į Įvai
rias kolegijas bei universitetus. 
Jie visi čia buvo atsiųsti tėvų 
ne tik gauti bendro išsilavinimo, 
bet ir išmokti lietuvių kalbos, 

informacija. Tikimasi, kad Šv. 
Antano gimnazijos dešimtmetį 
lietuviai tėvai tinkamiausiai pa
gerbs, gausiau čia siųsdami sa-

A. K. 

VYSK. PRANAS BRAZYS APIE 
LIETUVIŠKĄJA GIMNAZIJA 

Didelis šviesulys Amerikos 
lietuvių padangėje yra Tėvų 
Pranciškonų vedama šv. Antano 
gimnazija Kennebunkporte, Mai
ne. Lietuvių kilmės jaunuoliai 
išmoksta joje ne tik lietuviškai 
kal;ėti ir melstis, bet ir mylėti 
savo tėvus su visa jų praeitimi 
ir istorija. Tai yra labai svar
bu, nes žmogus be praeities bū
tų žmogus be gilesnės individu
alybės, be šaknų, be veido. Kaip 
paukštį atskiriame iš jo čiulbė
jimo, taip ir kiekvieną tautą iš 

jos kalbos. Štai kodėl taip bran
ginu šią mūsų dienomis jau taip 
retą įstaigą ir linkiu nepailsti 
visiems, kurie ant savo rankų 
ją neša. Iš visos širdies laiminu 
šv. Antano gimnaziją: laiminu 

Į ją išlaikančius Tėvus Pranciš-
j konus ir jų rėmėjus, laiminu jos 
mokytojus ir mokinius. Ypatin-

jga Aukščiausiojo palaima telydi 
tuos. kurie šimet ją baigia ir 
išeina i pasau.i pilni jaunatviš
kų v'lč'ų ir ryžto. 

Vysk. Pranas Brazys, MIC 

Šv. Antano gimnazija Kennebunkporte, Maine. Nuotrauka B. Kerbelienes 

ŠV. ANTANO GIMNAZUOS RĖKT. ŽODIS 

Po ketverių mokslo metų atė -
jo mums atsisveikinti laikas. 
Jums, mieli Abiturientai, dabar 
atsiveria naujas pasaulis, pilnas 
pasiryžimų, darbo, vilčių. Iš šv. 

pažinti jos istorijos, pamėgti Ii- Antano gimnazijos Jūs išlekiate. 
teratūros. visam laikui palinkti; lyg paukščiai iš lizdo, į labai 
į lietuvybę. plačias Ame rikos bei Kanados 

padanges. Čia gyvenote nedide-
Tokia intencija siuntę savo ; i a me draugų būrelyje, kolegijo-

vaikus, tėvai su nemažu džiaugs : x įr universitetuose gyvensite 
mu mokslo metų pabaigoj su- milžiniškoje jaunimo minioj. Šv. 
važiuoja į išleistuvių šventę. Su- Antano gimnazijos mokytojai 

važiuoja iš tolimų vietų, nes šv. bei draugai liks toli. Atsisveiki-
Antano gimnazijoje daugiau nus nelengva bus mums besusi-

Atsisveikinant Jums su šv. 
Antano ginmazija. linkiu, kad 
mokyklos baigimo pažymėjimas 
atvertų duris ne tik į aukštąjį 
mokslą, bet ir į laimingą gyve
nimą. Jūs' visuomet pasiliksite 
rektoriaus ir mokytojų atsimi
nimuose bei maldose. Tegul Die
vo maloni ranka laimingai veda 
Jus per gyvenimą! 

Tėvams 

Didžiai miela tarti žodį ir t ė 
vams, kurių sūnūs šiemet bai

siais ramsčiais. Jie išgirdo mū
sų balsą. Jie palaikė mūsų gim-

į naziją mokiniais. Be jų šiemet 
: nebūtų Vl-sios abiturientų lai-
jdos. 

Tas pat pasakytina ir apie 
j kitus lietuvius tėvus, kurių sū
nūs lankė ar lanko mūsų mo
kyklą. Gerų katalikiškų gimna
zijų yra pilna Amerika ir Kana
da, bet visame šiame kontinen
te tik viena tėra gimnazija, kur 
būtų auklėjamas jaunimas lie
tuviška kryptim. 

jų išsiilgsta, jiems nuolat rašo. 
Namuose gi jie kartais net dau
giau nuo tėvų tolsta, sėdėdami 
miestų mokyklose ir lakstydami 
gatvių pavojuose. 

Geradariams 

gali 

Ofiso 735-4477; Rez. PR S-«9«0 

DR. E. DEGKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBft — NERVŲ rR 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BLDG. 

644» So. Pulaiski Road 
Valandom t>a.eal «msitarirns 

mokinių prisirenka iš toliau, ne
gu iš arčiau. Tuo jau yra įveik- j 
tas priekaištas, kad gimnazijai 
plėtotis trukdą nuotoliai. Žino
ma, tolimesniuose ir didesniuose 
miestuose gyvena ir daugiau lie
tuvių — susidaro gausesnė at
ranka tėvų. norinčių duoti vai
kams lietuviškesnę gyvenimo 
orientaciją. 

Šiemetinėse abiturientų išleis
tuvėse mišias laikė ir nuoširdų 
religinį - patriotinį žodį tarė 
vysk. P. Brazys. MIC. Buvo gra
žus įspūdis matyti pilną vienuo
lyno koplyčią ir net kitas gre
timas patalpas, prisitelkusias 
jaunimo ir senimo. Mišiose gie
dojo mokinių choras. Pabaigoje 
keturiais balsais buvo užtrauk
ta padėkos giesmė Te Deum 
laudamus. 

t i k t i 
Bet iš mūsų gimnazijos Jūs 

iškeliaujate į pasaulį ne tuščiom 
rankom. Jū s išsinešate mokslo 
baigimo pažymėjimą. Jūs išsine
šate įvairiausių mokslinių žinių 
ir tvarkingo gyvenimo bendra
buty patirtį. Jūs čia gavote vi-

: ?a. kas reikalinga aukštųjų stu-
1 dijų pradžiai ir kilnaus krikščio
niško gyvenimo keliui. Ypatin
gai ima džiaugsmas, kad Jums 
taip pa t galėjom duoti žinių apie 
L'etuvą. jos kultūrą ir kalbą, 
čia mokėtės lietuviškai kalbė
ti, rašyt i 
lietuviams, tai labai 
turtas, ir 
rasti. 

galvoti. Jums. kaip 
brangus 

jo stenkitės nepra-

Šv. Antano gimnazija 
džiaugtis, turėdama daug gera
darių. Geradarių aukomis ji pa
s ta ty ta ; geradarių aukomis ji 
dalinai iki šiol gyvuoja. Prašy
dami aukų, kas rudenį atsišau
kiame į visus Amerikos ir Ka
nados lietuvius laiškais, ir ma
tome, kaip jiems yra brangi šv. 
Antano gimnazija. Jai aukojama 
be pažiūrų skirtumo. Tai rodo, 
kad mūsų visuomenėje ši ypa-1 
tinga mokykla turi tvir tas šak
nis. J i laikoma reikalinga lietu
viškam pasauliui Amerikos kon
tinente. 

Tai labai stiprina gimnazijos 
vadovybę sutelkti visas jėgas 
jai ugdyti ; visus išteklius su-

(Nukelta \ 7 pusi.) 

& 9 P. ŠILEIKIS, 0. P, 
fly Ortopedas, Protezlstas 
^ P Aparatai-Protezai, Med. ban-

4 dažai, Spec. pagalba kojoms 
(Arcb Supports) tr t. t. 

ORTHOPEDHOS TECHNIKOS IAB 
2850 W. 68rd St , Chicago 29. ID 

TeL PRospect 6-5084 
Vai. 9-4 Ir 8-8. Seštad- 9-1 

Res. OI 8-087S 

DR, W, M. EISIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
81S2 So. Kedzie Ave., WA 5-2670. 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne 
atsiliepia, skambinti MI 3-0001 

Ofiso HE 4-1414, Rez. RE T-«SS" 

DR. B. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

^pedalyDė" akušerija ir moterų ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os Ir Campbell Ave. kampas) 
Vai: kasdien 1—5 Ir 6—8 'ai. vak 

SeSt. 12—S v p. p 
Trečiadieniais uždaryta 

Ofiso t«l. PR 8-2220 
Namo — rez. PRospect 8-908! 

DR. JANINA JAttEVIčIUS 
J O K t A 

GYDYTOJA m CHTRURG2 
VAIKU LIGOS 

S»66 We*t S3ra Street 
Pirm., antrai.. ketvirt ir penk ( 

auo 11 ;ki * vai. Ir nuo 4 Iki 7 v. v. 

Su Jumis man teko būti tik 
vienerius metus. Bet ir per tą ne 
ilgą laiką galima buvo pažinti 

j Jūsų gražų elgėsi, darbštumą, 
Po pamaldų gimnazijos di- į religingumą ir labai gerą valią 

džiojoj salėje įvadiniu rektoriaus j laikantis bendrabučio tvarkos. 
T. Leonardo Andriekaus žodžiu j Jūs džiuginote mus gerais moks-
pradėta gimnazijos pažymėjimų j io pažymiais, gyvu veikimu vi-
jteikimo programa. Pirma ati- {sose organizacijose ir meile sa-
tinkamai apibūdintas, kiekvie- > vo tėvų kalbai. Niekad nebus 
nas abiturientas iš vyskupo ran- į galima Jūsų užmiršti. Jūs pri-
kų gavo brandos atestatą. Pa- i klausote tiems 64-riems jaunuo-
baigoj dar žodį tarė vyskupas. | i ^ J ^ J * " ^ ^ ^ 
Po to ėjo meninė dalis iš tau-

Valiukai iš Roehersterio, N". Y., džiaugiasi savo sūnaus Vytauto bran
dos atestatu. Valiuku sūnus šv. Antano gimnazijoj išbuvo visus ketve
rius metus. Nuotr. B. Kerbelienes 

tinių šokių, skudučių muzikos, 
dainų. Viską atliko gimnazijos 

no gimnaziją ir pasiliko mūsų 
mintyse bei širdy. Mes domėsi-
mės Jūsų visų gyvenimu, pažan
ga studijose, veikla lietuviškoje 

šokėjų grupe, skudučių ansamb-,' bendruomenėj. 

gė šv. Antano gimnaziją. Tas 
žodis y ra kupinas padėkos už 
pasitikėjimą, atiduodant auklėti 
mums savo jaunimą. Amerikoje 
bei Kanadoje yra šimtai tūks
tančių lietuvių, bet mūsų mo
kykla turi tik apie 50 mokinių. 
Todėl čia ir tenka aiškiai pasa
kyti, kad tie tėvai, kurie prieš 
ketverius metus atsiuntė pas 
mus savo vaikus, yra verti di
džios pagarbos. Šiandien jų sū
nūs išeina su mokslo baigimo 
atestatais ir su lietuviško auk
lėjimo žymėm. Tuos tėvus nuo
širdžiausiai sveikinu ir laikau 
šv. Antano gimnazijos tvirčiau-

ftv. Antano eimnazij"? :»hiturVntai su t«"\;nv Viriu r.i vysk. Pr. Bra 
Jr provincialas T. Leonardas Anririckus, kairėje — GabriHLs Baltrus 

• 

/>.-. Id dešinėj simnazijos rektorius 
aįtN — direktorius. 

Nuotr. B. Kerbelienes 

Paremti tokią mokyklą turėtų 
būti kiekvieno lietuvio pareiga, 
Kitos paramos niekas i r neno
rėtų, jeigu tik lietuviai labiau 
siųstų į ją savo vaikus. Tie tė
vai, kurie jau beveik per de
šimtmeti tokią pa ramą teikė, j 
mums tapo didžiai ar t imi ir Į 
brangūs. Tarp jų i r gimnazijos [ 
vadovybės užsimezgė dvasinės 
giminystės ryšys. Visi j uk sie
kiame to paties t iksio — duoti 
lietuvių jaunimui galimai geres
nį auklėjimą. Per eilę metų ta
sai ryšys stiprėjo laiškais, ap
silankymais, telefoniniais pasi
kalbėjimais. 

Mūsų gimnazijos mokinių tė
vai yra pavyzdys didelei dau
gybei lietuvių šeimų, kurios ne
leido j šv. Antano gimnaziją sa
vo vaikų, nors ir galėjo. Mūsų 
gimnazijos mokinių tėvai nie
kad nesiskundė, kad mokykla 
toli. kad reikia išsiskirti su sū
num ilgesniam laikui, kad susi
daro ypatingos išlaidos. J iems 
rūpi mūsų mokyklos aukštas 
lygis, budri mokinių priežiūra. 
lietuviška mokyklos dvasia... 

Ačiū Dievui, tokių tėvų bū
rys nuolat auga. ir mes tikimės, 
kad šv. Antano gimnazija greit 
sustiprės mokinių skaičiumi. Ge
rai suprantame, jog y ra savo-

! tiška auka išleisti toliau sūnų. 
Bet tai daroma jo labui. Lietu
vių kalba yra mūsų gimnazijos 
programoje valdžios pripažinta 
vgiateisiu dalyku su kitais. Tai 

skatina mokinį ją labiau vertinti 
ir tinkamai jos mokytis. Nuo
stabu gali atrodyti i r tai , kad 
berniukai, metų dalį praleisdami 
pas mus. labiau pamilsta tėvus. 

DR. ANNA BALIUKAS 
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKIJfTCS 

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

Ofiso telefonas: PB 8-S22* 
Bes, telef. WAlbroote 5-5076 

Bes. 239-4683 
DR. K. 6. BALUKAS 

AKUŠERIJA m MOTEBV LIGOS 
G1NKKOIOGETE CBCBBURGIJA 

6449 So. Pūlaski Bd. (Crawford 
Medical Btrilding) TeL LB 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepia, skambinti MI 8-0001 

TeL ofise PO 7«0Oo. res. GA S- 7378 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGĄ? 

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

TeJ. GRovehiD 6-1595 
DR. ALDOMA JUŠKA 

AKIU LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

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

>fho ir buto teL OLympic 2-1 S»' 

DR, F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

1407 So. 43th Coort, Cicero 
VAL.: kasdien 10-12 tr 4-7. Tre&ad 
ir šežtad. tik susitarti*. 

Ofiso 585-2525 Rez. TR 3-0281 

DR. ALG. KAVALIŪNAS 
VIDAUS LR KRAUJO LIGOS 

5540 So. Pulasld Road 
Pirm., antr.. ketvirt ir penkt nuo 

2—* ir 6—S ir pagal susitarimą 

Ofisas S148 West 6»rd Street 
Te!.: PBospect 8-I7I7 

Hesta.: S241 West oeth Plaoe 
Tel.: REpnbUc *-78«8 

DR. S. BIEŽIS 
C H I R U R G A S 

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 8; tre 
čiadieniais uždaryta. Antradieniais ir 
penktadieniais vak. nuo 7 iki 8 vai. 

Tel. REUance 5-1811 
DR. WALT£R J. KiBSTUK 

(Metuvte gydytojas; 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

3925 West 59th Street 
Vai.: Pirmad., antrad.. ketvirtad. ir 
penktad. nuo 12—4 p. .p, 6:80—8:80 
vai. vak. šeštad. 12—4 vai., trečiad 
uždaryta. 

OR. JULIJA MOKSTfiyičIUS 
GYDYTOJA IR CHTRTTROF 

VIDAUS LIGOS 
0T48 S. SCchiąan, Chicaco 28, UI 

Telef. ofiso: POlman 5-6760 
Namo: BEverly 8-S946 

I riSm vai.: kaediec 6-# v. v. ieit 
!-8 p. p. tr treč uždaryta. 

TeL CE 6-0720 arba 283-4600 
DR. C. K. PAULIS 

Diagnostika ir Vidaus Ligos 
Monroe Building, Sulte 709 

104 South Michigan Avenue 
Valandos susitarus telefonu. 

rel. ofiso PR 6-7800; .Varnu 925-76t'. 

DR. A. PUSTELNIKAS 
GYD STOJAS LR CHLRURGAo 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
5159 South D&men Avenae 

Valandos: 1—9 p. p. 
Ižskyrus trečiadieni 

Ofiso telefonas — CL 4-2421 

DR. AL. RAŽKUS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

£307 South Kedzie Avenue 
Tik .pirmadieniais ir ketvirtadieniais 

"V AL., nuo 2 iki 7 vai. vak 
Aptarnauja tik senuosius pacientus 

Naujų nebepriima. 

DR, ZIGMAS RUDAITIS" 
SPEC. OKTHOPEDLvfis LIGOS 

2745 West 69th Street 
Priešais šv. Kryžiaus ligonine 

vAt̂ .: Pirmad.. ai.tr, Ketv n«nirt 
auo 9 iki r. v. rvto ir nuo'6-sT*v 
»eštad. nuo 2-4. Trečiadieniais ir 
vitu ia:ku ausitarus telefonu: 

Telef. REpublic 7-221H>. 

OR. AMT. Rudokas, Opf, 
Tikrina akis ir oritaiko akiniur 

keičia stiklu* jy remn* 
*455 S. Calffornia Ave., Y A 7-738; 
trŽkjA S p ' ?' iki 8 v- * kasdien 
*.m i^ Jft**** *eStadieniai# 
—** » t . r. M 1 v. popiet. 

R«z. tel. PR 9-67SO. 

DR. L SE2BUTIS 
Inksto, pūsles ir Siapnmo taku 

chžrartrija 
S f i " * mSįf adresas: 2454 Wes> 
'ist. St. (71-os ir C»jnpbeli A venų* 
kampas), tel. 776-2880. 

Valandos pagai susitarimą 

DR. J. J, SIMONAITIS ~ 
GYDYTOJAS R CHIRURGAS 

Adresas: 4255 W. 63rd Street 
Ofiso teL REUance 5-4410 

Bez. tel. GRovehlK 6-0617 
Valandos pirm. ir ketv. nuo 12 ik) 

! z v. p p. ir nuo 7 iki 8 v. v.; antr. 
ir penkt. nuo 12 iki 2 v. p p b-

: vakarais pagąį susitarimą. 
Offiso telef. Cljiffside 4-2896 
Basid. telef. WAJbrook 5-3<Jv9 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir specialiai 
chirttrarija 

j 4644 So. Ashland Avenne 
i Valandos kiekvieną, diena 2—4 ir 

6 ~ ? v a I - v a k - Trečiadieniais ir sek 
, madieniais uždary-ta. priimama pagal 
I susitarimą. Sekmad.: 2 v. 5 v. v. 

DR. VL BUŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

3801 West «»rd Street 
Kampas 63-člos tr California 

Vai.: kasdien nuo 6 - 8 vaL vak 
Šeštadieniais 2—4 vai. 

Trečiad. ir kitu laiko pagal sutari 
Ofiso telef. 476-4042 

Rerid. tel. WAB>rook fr-3Q48 

OR. C K. BOBELIS 
lakatų Ir Hapumo takų cnirargije 

TeJ. 69S-058S — Elgin 
425 No Oherty Street. 

Boote 25, Eigtn, Illinois 
Valandos pagal Busitarimą 

TeL Ofiso HE 4-&S49, ras. 338-223A 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

24S4 Weat 71«t Street 
VsJ.: pirm., ketv. 1-4. vakar 7-» 
antr., penkt 1-5, tre«. Ir »e»t tik 
itmltaroa. 

TeL ofiso Ir bnto Olrmplc J-415* 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
4938 W. 15th Street, Cicero 

Kasdien 1—S vai. ir 6—8 vai. vak. 
išskyrus trečiadierSus. 

Šeštadieniais 12 iki * popte* 

Tel. ofiso HE 4-5758 

DR. S. Ir M. 
res. HI 5-S32T 

BUDRYS 
GYDYTOJAI TR CHTKURGAJ 

Bendra praktika (r Aler*r}a 
2751 W*rt 51st Street 

; Valandos: pirm., antr., ketvirt. 2-9, 
vai., penktad. 1« v. r. Utl 9 v. *., 
Sestad. 10 v. r. iki 1 v. popiet Li-

: ronius priima ps«al susitarimą. 

i 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA LR CHIRURGE 

KŪDIKTC ir VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BITLDLVO 
7156 Sontb W « 9 ( T B Art-nrie 

Pirmad., antrad.. ketv. ir penktad 
auo U vai. IkJ \ vai. p. p. ir auo 
S v. — S vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai ryto — 1 v. p. p. *e*tad. 1 
ŝ al ryto !kl S vai. p.p. 

Ofl<»o (et RF; 7-1168 
Res. itO. 2S9~2«1s. 

Ofiso PR 8-777S, Re*. PR 6-47S2 

DR. A. MACIŪNAS 
CHTRT.TIGAS 

2858 Weat 63 str. 
Vralandos: pirmad. ketvirt. 5—8 

antrad.. penkt. ! —4. 
Priiminėja tik susitarus. 

OR. MARIJA LINAS 
AKUŠERIJA LR MOTERŲ LIGOS 

2817 Weet 71st Street 
Telefonas HEmiock 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos paca] stwittirima 

Ofiiso HE 4-ISiS. Rez. PR fi-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sperialybč — \Mans liff<w 
2454 XSiest lįst Street 

("los Ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto Ir 4-8 v. v 
Sešt. 9 v. r. — 2 p "p. 

Trečiadieniais uždaryta. 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

8E>T>RA PRAKTIKA m MOTERC 

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St 
Tel. PRospect 8-122S ar PB 8-5677 
Ofiso va!. Pirm., antr., tre«. ir 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki g 
v. r. Sešt. 2—4 v. popiet ir kitu lai 
ko — pagal susitarimą. 

' * " S J % *-2'2S. Tfamo GI 8-«lW 
DR. V. P. TUMASONIS 

C H I R U R G A S 
2454 West 7lst Street 

prllmin«ja ligonius tik susitarus 
vai 2--< p. p . t r «_8 p p 

« W ir Sešt uždaryta 
A t o s t o g o s e 

Telefonas _ GRovehlll A-9S2S 

DR. A. VALIS-LABOKAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

2524 West 6&th Street 
*Peelalybč: AKtfiERUA IR MOTERĮ 

LIGOS 
VALANDOS: 1 iki 4 ir « m g v. r. 

Šeštadieniais ] iki 4 vai. 

Trečiaįdienla's uždaryta 

Tel. PRuepect ft-9400 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA LR CHIRURGE 
6248 So. Kedzie Avenue 

Ofiso TSJ. kasdien: !-4; 6-8. 
Sestad. įmo 2 ik 4 v. Tre«. ir seKro 

tik sk\ih ate atv-jais ir susitarus 
Tel. ofiso PR «-64»6. r^z. HE 4-3150 

DR. F. C. VVINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 West 71 st Street 
; Vai.: 2 iki 4 v. p. p ir 7 Iki 8 v. r. 

Tr«S. u- sestad. pagrai sutarti. 
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Stasiui Lauciui pasitraukus 
Jei kada rimtai ar taip sau, 

tyčia 
Giltinė pasibelstų į duris. 
Ką staiga ateivei pasakyčia t 
O sakyti gi ką nors turi. 

Nežinau, ar verta būtų spirtis, 
Įsikibus lovos geležies. 
Vieną kartą žmogui reikia 

mirti. 
Bet gyventi vis dėlto veržies. 

BEM. BABRAISKAS Aš norėčiau dar nors vienų 
kartą. 

Jei tai mano būtų tam valia, 

bendrabutis 1953 m. Kultūros 
fondo premijuotas, deja, iki šiol 
:K išspausdintas, tai ir scenos 
negalėjo išvysti, šiek tiek pa-
:adoksiška: atrodo, kad vis skel
biami nauji scenos veikalų kon
kursai, o premijuotųjų per 12 į 

Visą nepriklausomybės metą 
Laucius buvo mokytojas įvai
riose provincijos mokyklose. 
Mokytojo profesija buvo pa
kaukusi daugiau rašytojų negu 
Kuris kitas verslas ar tarnyba, 
ir, deja, jinai tiek išsemdavo 

Tai posmai iš Stasio Lauciaus ' rašytoją, kad kūrybai veik ne-
apmąstymų apie mirtį ir gyve
nimą, parašyti maždaug prieš 
2C metų. dar Vokietijoje. Mir
ties neišvengiamybė yra kone 
visuotinė poezijos tema, užgrie
biama Įvairaus amžiaus autorių. 
O pati mirtis praktiškai išnyra 
dažniausiai tada, kai jos niekas 
nelaukia. Jos įprastinė palydo
vė rezignacija paprastai iš anks
to pašalina norą "veržtis gyven
ti". 

Be abejonės, pats skaudžiau
sias įvykis šeimoje yra artimo 
netekimas. Nors šeima būtų ir 
gausesnė, tačiau bet kurio jos 
nario išėjimas lieka nebeužtai-
soma spraga. 

Mūsų rašytojų šeima, deja, 
nėra per gausi: šimtinė laisva
jame pasaulyje, ir kita šimtinė 
— komunistų užgrobtoje tėvy
nėje, įskaitant visą rusiškai ko
munistinį prieauglį. Kai vienas 
kuris iš tos rašto šeimos pasi
traukia, vieta ta amžinai lieka 
tuščia: niekas nebereikš minčių 
tuo stiliumi, niekas nebedainuos \ s P a u d o J e Stellos vardu kažkas 
tais žodžiais, nė vienas nebėro- i e m ė spausdinti aktualius, sklan
dys tokių veikėjų ar situacijų. a ž : ^ ' -::l A"eK satyrinius ilgo-

Ar jauno ar pagyvenusio ra-

Parymoti po sumos ant vartų, \ m e t u nepasirūpiname išspaus-
Pasnekėt meiliau su tetule. | d ? n t i ( š t a i i r r y t o j t e k g s p r ę g . | 

ti skautininkų ramovės skelbtą 
įj scenos veikalų konkursą). Išvaryti pradalgę nors vieną, 

Kad įlcaistų kraujas kaip 
kadais; \ 

Kad seselės mano vardo dieną • 
Iškaišytų mano kambarį 

žiedais. 

Rašytojas Stasys Laucius su šeima: Elzbieta Laueie-nė (kairėje) 
dukros — Gražina Stankūnienė (viduryje) ir Liucija Petrikonienė. 

nei lai-i Poetas tampa d r a m a t u r g u 

i r 

likdavo nei nusiteikimo 
ko. 

Stasys Laucius su plunksna 
ilgesnį tarpą niekad neišsisky
rė. Apie 1930 metus kauniškėje 

i kus eilėraščius. Kadangi jie už-
! kabindavo dažnai teatrines ir 
j kitokias gyvas Kauno temas bei 
i žmones, daug kam atrodė, jog 
' tai esama žinomo Kauno poeto 
darbo, tačiau vėliau paaiškėjo, 
iog lotyniškąja žvaigžde pasiva
dinęs provincijos (tuo metu 

i bene Jonavos) poetas Stasys 
I Laucius. 
j 

Laucius poezijos skirstyti į 
; satyrinę ir kitokią veik neįma-
' noma. Sakysim, jo ilgieji eilė-
i raščiai, po 100 ar daugiau eilu-
: čių, toli gražu nėra eiliuoti fel-

ros, o 1929 m. jau dalyvauja jetonai, bet tik pasakojamieji 
Pirmo dešimtmečio antologijoje. : eilėraščiai, "su turiniu", kur sa-
Garsiajame Vytauto Didžiojo ; tyrinls elementas dažnai kaita-
komiteto literatūros konkurse \ liojamas su lyriniu arba švelni 
komisijos nerado reikalo nė vie- '. pajuoka čia pat virsta rimtu. 
no veikalo premijuoti, tačiau ; sakysim, patriotiniu patosu. Mū-
bene ketvertą veikalų komitetui sų poetui būdingas ne satyriko 
buvo pasiūlyta išleisti. Tų iš- kandumas, o t ikras nuoširdu-
leistųjų kūrinių tarpe buvo ir mas. Štai kaip nuoširdžiai iš-
Stasio Lauciaus poema Vytauto reikštas tremtinio pasiilgimas 
karžygiai. i tėvynės: 

Nuo 1931 m. beveik kasmet 
Stasys Laucius ima rodytis su 
drama. Daugelis tų veikalų daž
nai buvo šauHų ir kitų organi
zacijų vaidinami. T r y s scenos 
veikalai (Kelias iš pelkių 1936, 
Žydinti žemė 1937 ir Signalas 

Tame pačiame konkurse buvo 
ii ski r ta ir kita St. Lauciaus 

! d rama — Paskutinė viltis. Toji J 
; daug kartų sėkmingai buvo vai- < 
dinama Chicagoje ir jos apy- į 
i inkėse.. taip pat iš rankraščio. į 
Daugelio pjesių turinys patrio- j 
tini s : ar tai iš nepriklausomy- į 

I :ės karų ar iš pastarųjų mūsų Į 
: partizanų kovų su bolševikais. | 
Tatai , žinoma, Lietuvos okupan
tams akį duria, ir nėra ko ti-

: kėt:s. kad jie bent užsimintų 
apie patriotinius net jau ir mi
rusiojo rašytojo raštus. Nors 
vyresniojo Stasio Lauciaus bro-

] lio, Amerikos lietuviams gerai 
\ žinomo Broniaus Vargšo slapy-
: vardžiu, atgulusio toje pat Chi-
:agoje prieš pusšimtį metų, pa
r inktus raš tus yra neseniai iš
leidę Lietuvoje. Mat, anas yra 
pabėgęs nuo caro. o šis nuo rau
donojo jo įpėdinio. Lietuviui, 
aišku, vis tąsia. 

S tasys Laucius buvo aktyvus 
Lietuvių Rašytojų Dr-jos narys, 
dažnas Draugo ir kitų laikraš
čių bendradarbis. Poetas ir dra
maturgas , karininkas ir moky
tojas, savanoris ir šaulys, re
daktorius ir visuomenininkas — 

Stasys Laucius visur pasireis-
šytojo nebetenkame, nuostolis 
vienodas. Kiekvienas yra savaip 
reikšmingas individas: literatū
roje lyginamojo svorio dėsnis 
netaikytinas. Taip pat ir am
žius neteikia dėsningų prielaidų: 
vienas jaunas nustoja rašyti, 
kitas ir senatvėje parodo gyvas 
kūrybines galias. 

Pradžioje iškyla kaip poetas 
Stasys Laucius visų pirma pa

sidaro žinomas kaip poetas. 
1927 m. išleidžia eilėraščių rin
kinį Pirmoji banga, po to Saty-

1938) Lietuvoje buvo premi 
juoti . Bene vert ingiausias Lau- ^ia ^ a i P taurus lietuvis ir prin-
ciaus veikalas Ponios Žydrienės eipų žmogus. 

Stasys Laucius su lietuviais rašytojais 1.949 m. po literatūros vakaro ; 
Manchestery. Anglijoje. Pirmoje eilėje, iš kaires j dešinę: Stasys J 
Laucius, Fabijonas. Neveravičius, kun. Jonas Kuzmiokis, Romualdas 
Spalis ir Vladas š l a i t a s ; antroje eilėje, kairėje — Kazimieras Barėnas. j 

St adu6 y- c^Lc auciud 
Iš nepaskelbto literatūrinio palikimo 

S I D A B R I N I A I T A K A I 

Sidabriniai takai nueiti. 
Tartum sapnas visa praeitis. 

Jais bėgiota, jais laukta, lydėta 
Mielą dieną ir naktį žvaigždėtą 

į kaimynus, į šilą, j miestą, 
Širdžiai kalstant iš laimes ir vėstant. 

Juos dabar svečias kapas ir siaubas, 
Tau suglumus ir meldžiantis, gaubia. 

Mėtos šukės, laiškai, suvenyrai, 
Kur juokeis ir kur ašaros biro, 

Kur krimtais, kur mylėjai karštai . 
Viskas, viskas pranyko, t ik štai 

-
Plėšo viesulas nebaigtą d ramą 
Apie vieną veikėją neramu 

I r jos lapais lyg tulpėmis barsto 
Skaudy gruodą, kaip atvežant karstą. 

Lyg raudę susitelkęs klausais, 
Gal pažįstami gieda balsai, 

Bet girdi, kaip vaiduokliai kvatoja, 
Kad namie nesušildysi kojų. 

Tad ir klausi palaužtas savęs, 
Kurgi skausmas tave dar nuves 

I r kokiais dar takais vaikštinėsi, 
Prisimindamas praeitį šviesią? 

TAVO K R A Š T A S 

Apie tulpių ir pasakų kraštą. 
Tesi: toli, taip toli, 
Tu dabar tik iš lūpų bei raš tų 
Sužinoti gali. 

Ten gyvybė lauku i r šilojų 
Kaip gaiva ateities. 
Ten sodely, lyg Šventraščio rojuj, 
Tu laimingas jauties. 

Ten tai gaudė varpai per Velykas, 
Kad girdėjo kurti. 
Lyg archangelai būtų atvykę 
Taip arti , taip arti. 

Kur prisnūsi tu pokaičio tokio, 
Kaip tenai, paupy. 
Kur kitur taip lakštingala suokia, 
Lakštingėlė trapi. 

Audros atnešė debesį juodą 
Iš rytu, iš rytu. 
Žemė vaisia dejuodama duoda, 
I r negauni ju tu. 

Ant gurbu neravėtos purienos, 
Po gurbais pelenai. 
Kulkos guldė gyventi ne vieną 
Amžinai, amžinai. 

Mes kaip vyšnios, kaip ievos pražystam 
Kas aušra, kas rasa. 
Sengalvėlės dar priklysis Kristui 
Sveikata ir skalsa; 

A. Petrikonis Laivas audroje 

Magdaleną, Pilotą ir Judą 
Klaupkose apgiedos. 
Kad širdžių nebenaikintu rūdys 
Niekados, niekados, 

Kad ginklu atitolinti; žvangą, 
Grėsmę veido rūstaus. 
Ir kad gintarą ritintu bangos 
Ne plėšikui, o tau. 

R U D E N S V A K A R Ą S V E T U R 

Eik šen arčiau prie židinio brangioji: 
Tau svetimu namų kampai nejaukūs. 
Ne apie tokią ateiti svajojom. 
Ne t a kryptim pavasarėjant plaukėm. 

Ko graudinies? Juk žmonės tavo skundo 
Nė nesupras ir skausmo nepalengvins. 
Ir nieks padėti tau nesusigundys, 
Kai taip alpu, vos žingsnĮ tepažengus. 

Tikėjais daug. O kiek nusivylimo! 
Kad net sprangu nuo ašarų prašnekus. 
I r kas iš to, kad tu prie lango rymai, 
Jei nematai į vyšnių sodą tako. 

I r kas iš to, kad, snausdama ant knygų, 
Žavėjais tu svečiom šalim kadaise. 
Jei čia tau žodžiai skiriami tik pigūs. 
Jei pro duris nenori Įsileisti... 

Nurimk, širdie, troškiniams neatvėsus, 
Nors mūsų laimei reikia, rodos. maža. 
I r būk stipri, nes vaiskios miestų šviesos, 
Kaip dykumoj paklydusiems miražai. 

K E L I O N Ė J E 
- - • 

Po sunkia našta keliauja 
Vyras pro šaltinį. 
Nori j is pasiekti sauja 
Versmę krikštolinę. 

Nori lūpas j is pavilgyt, 
Žygį įpusėjęs. 
Kelias priešaky dar ilgas, 
Nepalankūs vėjai. 

Bet šaltinis greit nusenka, 
Svetimą pažinęs, 
Ir žegnotis kelia ranką 
Vyras be tėv vnės. 

Jonas A/stis 

N I E K Š Y B E 
Iš spaudai paruoštos straipsnių knygos 

"Milfordo gatves elegijos" 

(Tęsinys iš praėjusio šeštadienio) 

Sekė ilga pauzė, paskui Don Juanas gi
liai atsiduso, atsikosėjo, pasitaisė apsiaustą 
ir pradėjo: 

— Gailiuosi apleidęs pragarą... Argi tai 
galėtų būti mano paliktoji Kastilija?! Su-
niekšėjo pati žemė... Išsigimė visa žmonija. 
Jaunimas ieško smagumų, ne meilės. Visi 
patogumų. Nėra garbės, nėra meilės, ar be 
tų esminių savy'cių žmogus dar yra žmogus? 
Žinau, ir žmonėms bus tai. kas buvo danų 
kurapkoms. Danai didžiai jautri ir žmoniš
ka tauta. Jiems buvo gaila žiūrėti, kaip va
nagai novija jųjų kurapkas, tai ėmė ir išnai
kino visus vanagus, ir ne tik vanagus išnai
kino, bet žiemomis įtaisė joms lesyklas, kad 
būtų visuomet sočios, jaukios, ramios, ta
čiau ėmė pamažu danų kurapkos ir išnyko. 
Kodėl? Todėl kad buvo per daug patogumų. 
Pražudys patogumai ir žmoniją! Matote, 
kaip žmonėse meilę pakeitė sex-explosion... 
Mei'ę? Ar žinote, gerieji žmonės, kas tai yra 
meilė ? Meilė yra didelis ir nuostabus daly
kas. Jos nebus, ir paties žmogaus nebus... 

Don Juanas dar norėjo kalbėti, bet iš 
aukštybių, j šalis besimėtydami, kaip milži
niški šikšnosparniai, nusileido keturi velniai. 
Don Juanas iš baimės visas pažaliavo, o vel
nių vyresnysis be didelių ceremonijų taikėsi 
giiebti ji už gerklės, bet Don Juanas atgavo 

orumą, atgalia ranka nubloškė velnią nuo 
šaligatvio ta rdamas : — Atstok nuo manęs , 
šėtone, aš tau ne piemuo, hidalgo esu. Vel
nių vyresnysis visas pasiuto: — O tu. val
kata, o tu, paleistuvi, a r tu nežinai, ktfr t a 
vo vieta. Aš tave pačiam pragaro dugne ta ip 
pririšiu, kad tu man sėdėsi, ausis suglaudęs, 
iki Paskutiniojo teismo dienos. Tada visi ke
turi iš po skvernų išsi traukė t r ipirš tes ša
kes, pačiupo Don Juaną, kaip rugių pėdą. ir 
nusinešė oru į pragarą... 

Man tikrai pagailo Don Juano. Ypač. kad 
jam neleido mano gatvėje pafilosofuoti. Ko 
verta jojo filosofija, sunku spręsti, juoba, 
kad ne šiandien žmoniją laidojama, o j inai 
vis gyva. daro pažangą, daro atžangą. tai 
yra, rodo ne tik tai gyvumo, bet ir gyvas
tingumo ženklus... 

Nesijuokime iš Don Juano, nes taip va
dinamas šis laikų sex-explosion yra visai 
rimtas ir nėmaž nejuokingas reiškinys, nes 
jis jau yra bendras ir visuotinas. Anais me
tais viena aiškiaregė visu t ikrumu spaudoje 
tikino, kad apie 1975 metus, o tie metai ne 
už kažinkokių kalnų, viso pasaulio paplū
dimiuose gražuolės viešai rodysis visai nuo
gos, ir ne tai. anot tos pačios aiškiaregės, 
bus nuostabu, bet kad moters visiš-kas nuo
gumas jau nieko nepiktins... Iš tiesų, kai 
šiandien pavartai rimtus žurnalus, pvz. Ti
me, ar net ir The New York Times, tai juo
se randi iliustracijų, kurios prieš dvidešim
tį metų buvo skiriamos eilinei parnograf i-
jai. Žinoma, tai. kas buvo pornografija prieš 
dvidešimtį metų. yra pornografija ir šian
dien, tiktai jau skaitytojo akys nuo tos ko
mercinės pornografijos taip atbuko, kad jo 
jau tie dalykai nepiktina, o jei ir piktina, ta i 
nuo to apsiginti jis neturi nei būdų. nei prie
monių. 

Kai prieš kurį metą šio Saudi Arabijos 
karaliaus tėvas, kurio vardas man iškri to 

iš atminties, nuvažiavo pasižmonėt j Kairo 
miestą Egipte, tai jį grįžusį dvariškiai klau
sinėjo, kaip j am tas miestas patikęs. Kara
lius atsakęs, kad jam tas miestas visai ne
patikęs, kad j is į jį niekuomet negrįšiąs, nes 
jis negalįs pakęsti tame mieste jo karališką
jį orumą užgaunančių nepridengtų moterų 
veidų! 

Daugiui atrodys, kad karalius buvęs per
daug konservatyvus. Manyčiau, kad veidas 
a r ; a net visas kūnas, kadangi mes jo atsi
kratyt i gyvi negalime, yra daugiau padorus 
negu nepadorus. Mane nustebino, kad lau
kiniai nuogi jaučiasi lygiai natūraliai, kaip 
civilizuotieji padoriausiai apsirengę. Kas ap
sinuoginime y ra peiktina ir kas žmogų tu
rėtų užgauti, ta i kaip tiktai komercinis ex-
hibioionizmas. kuris jau baigia užvaldyti vi
są kasdieninį gyvenimą. Reklama yra dide
le nūdienos galybė, prieš kurią turi lenktis 
visos konfesijos, visi sostai ir visos viešpa
tystės. Prisipažinsiu, kad prieš metus rim
tai galvojau atsisakyti Time žurnalo ir 
kaip tik dėl tos priežasties... Man varu bru
kama pornografija visai neįdomi... 

Beveik visada yra žmonijos ir tautų gy
venime momentų, kai prabyla kažkoks nu
jautimo, o gal ir pasąmoninio instinkto bal
sas, kuris atspėja laiko dvasią ir įvykių 
kryptį, bet visada atsiranda taip pat išmin
čių ir gudruolių, kurie pasišauna likimo lai
velį vairuoti senoje vagoje atsiradusiais 
slenksčiais ir aštriomis uolų atbrailomis. 
Kiek būtų išvengta kruvinų revoliucijų, jei 
būtų iaik\; išgirstas tasai žmonijos sąžinės 
baisas. Linkęs tikėti evoliucija, ne revoliuci
ja, bet evoliucija turi būti tolydi ir nuolati
nė. Joje turėtų būti sukauptas visos žmoni
jos dėmesys, o dabar y ra tiek būdų ir tiek 
priemonių viską tiksliai apskaičiuoti... kaip 
paskirstyti gėrybes, kaip pakelti gprbūvį, 
kaip pauaikmti skriaudą, kaip užtikrinti 

ateitį, kaip paakinti žmogaus genijų teisy
bei, taikai ir sandorai. Bet ar nenutiktų ta
da su žmogumi tai, kas nutiko danų kurap
koms. Ar netaps tada žmogus mėsa ir tau
kais. Ar nesutings jojo sąžinė ir vaizduotė... 

Gal žmogus žmogui vilkas yra natūrali 
ir normali būsena? Gal jis kitaip nesugeba 
ir negali? Ar yra žemėje kita galvijų ar žvė
rių rūšis, kuri tokiu mastu ir tokiomis pro
porcijomis yra linkusi savinaikai? Karai, re
voliucijos, diktatūros, kolonijos, okupacijos, 
tai pabaisos, mintančios milijonų krauju, pra 
kaitų, ašaromis, lavonais... Ecce homo sa-
piens (štai protingas žmogus)! Ar yra kokia 
viltis? Ar yra galimybės? Vargu. Žinau, de-
je, viena, jei socialiniai klausimai būtų iš-
spręstini, tai seniai jie būtų buvę išspręsti. 
Jei ne vienoje kultūroje, tai kitoje. Bandy
mų būta. didelių, pareikalavusių milijonus 
gyvybių. Turėtume susigyventi su ta pesi
mistine mintimi. Žmonijos gyvenimas ir lai
mė amžinai suksis užburtam rate. O taip 
rodos, maža betrūksta, kad ši žemė būtų vi
sų mūsų išsvajotos dausos... Bet ir vėl. ir 
vėl dingojasi tos nutukusios ir sunkios da
nų kurapkos, kurios iš nuobodulio ir nepa
slankumo dvesia. Ar taip apie tave, žmo
gau, jaunystėje svajojau? Man buvo gaila, 
kad tavo kūrybines galios menkos ir ribo
tos, ir kad dėl to tu kenti ir purkštauji prieš 
dangų. Tavo silpnybė kitur, ir daug didesnė... 

Sunku galvot apie žmogų ir žmoniją. 
Svajojame ir kenčiame su juo ir su ja, bet 
neturime teisės apie jį ir apie ją kalbėti, nes 
esame maži. skurdūs, nereikšmingi. Priedo 
nesame nei juodi, nei geltoni. Turime džiaug
tis tuo, ką turime. Kaip ėrelis gali trokšti, 
jei vilkas čia pat... 

Mes turime kauptis ties savo nelaime ir 
savo pavojais. Niekas kitas, tik mes. kaip 
silpni bebūtume, vieni tegalime pasakyti: iš
g rauš ' Visi geros valios tautiečiai turi sau 

pasakyti : manęs nepaimsi! Tik geros valios 
tautiečiai tai gali padaryti : nuoširdūs, tau
rūs, padorūs, teisingi, atviri. Atvirumą tu
riu galvoje net priešo akivaizdoje, nors prie
šas moralės normų neįpareigoja. Reikia 
jausti savo vertę. Padorumo virš visa ko. 
turiu galvoje padorumą prieš savo tautą ir 
josios ateitį. Neapleisti kelio dėl daug žadan
čio takelio. Dešimt kartų matuoti, vienuolik
tą kirpti. Net ir taip elgiantis, dar liks de
vyniasdešimt aštuoni nuošimčiai laimės, o 
tiktai du tikrumo, bet gali būti nei vieno iš 
šimto, o vis tiek reikia veikti. Išjungti iš 
tautinės veiklos aistras, vis tiek kaip jos iš
ganingai atrodytų, pasikliauti vien sveiku 
protu... 

Jei mes kalbėjome su širdgėla apie seno
sios Lietuvos kunigaikštijos išdraskymą tai. 
manding, labai didelių analogijų rasime ir 
Nepriklausomos Lietuvos žlugime. Tie įvy
kiai yra per arti . veikėjai ar jųjų šeimos 
gyvi, pati žaizda y r a gyva ir jautri . Kalbėti 
apie tai net užuominomis labai sunku. Dau
gis, dar. beje, man prikiša, kad tautos ne
laimės netarpiškai nepergyvenau pačioje tė
vynėje, tai stačiai neturiu teisės apie Ui kal
bėt. Bet man atrodo, kad pati žemė šauks. 
jei mes tylėsime. Sutinku, kad žmonės, ku
rie padarė klaidą neišmanydami, nėra taip 
sunkiai nusižengę, kaip tie, kurie tai darė 
pikta valia, arba tie. kurie valią suplakė su 
tautos valia, arba savo asmeniškus pasimė
gimus ar reikalus suplakė su tautos reika
lais... 

Man rodos, kad mes vis dar pilnai neįsi
sąmoniname tos paprastos tiesos, kad tai. 
kas pasakyta ar parašyta, jau yra užproto
koluota visiems laikams. Turime labai gra
žių ir jaudinančių dokumentų (negaliu be 
ašarų akyse skaityti Christburgo sutarties, 
vieno iš gražiausių diplomatikos pavyzdžių 
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SI RASTI ENERGLU IK PAKINKYTI DARBAN 
(Atkelta iš 1 psl) 

k u r tai tik pakenkia vaiko tik 
rajai krikščionybei. Jei šeima 
dėl finansinių sunkumų turi pa
sirinkti arba katalikišką pra
džios mokyką, arba gimnaziją, 
arba kolegiją — kuriuo laikotar 
piu katalikiškas auklėjimas svar 
blausias ? 

Būtinai pasvarstyti "Christian 
Family Movement'' metodus, 
kad, gal, nors ir mažomis loka
linėmis grupėmis susiėję, galė
tume šeimos tarpusavyje tą pro 
gramą įgyvendint'. Dvasinių pa
šaukimų trūkumas gal sumažė
tų, jei .šeimos pačios ugdytųsi 
t a m palankioje dvasioje. Ban
dyt prie didesnių lietuviškų pa
rapijų sudaryti ir didesnes to
kio pobūdžio diskusijų grupes 
—vadovaujantis kad ir "Catho-
lic Family Life Bureau" ar C-
FM programa. 

Kodėl neišbandyti lietuvišką 
Pre-Cana arba Cana Conferen-
ce. Reikalas tikrai rimtas. Prie 
kiekvienos parapijos pakaitomis 
galėtų dirbti po vieną ar dau
giau vidutinio amžiaus gerai ba
lansuotų vedusių porų, kurios 
individualiai, atvirai pasikalbėtų 
su kiekviena besituokiančia po
ra visais klausimais. Gal iš p ra 
džių negalvojome, kad taip bus, 
bet mūsų neseniai vedusios po
ros turi santaikos problemų — 
tarp savęs ir su giminėmis. Tai 
vis dažniau ir dažniau pasitai
ko, o net pas kunigus patarimo 
neina. Taigi, jei su tokiais būtų 
kas iš pat pradžių pakalbėjęs... 

Čia vis buvo daugiau asmeni
nio pobūdžio veikla. Be abejo— 
jon turėtų jeiti visapusiškas sa
vęs lavinimas. Dabar gi—kele
tas bendrų užmojų. Galvojame. 
kad vargšai lietuviukai paaug
liai visai apleisti. Neskaitome 
"Mūsų Vyties" todėl nežinome, 
kiek jis jiems duoda. "Ateitis" 
— bent kol kas — labai šykšti 
šiuo atžvilgiu. (Iš mūsų pusės 
— ''Ateičiai" bravo! bravissi-
mo!) Kadangi ateitininkai šalia 
viso kito tur i rūpintis visos tau
tos moraline gerove, tautiniu są 
moningumu ir visapusiškai to
bulų asmenybių lavinimu, ar ne 
vertėtų pasvarstyti žurnalo lei
dimo visiems paaugliams lietu
viukams? Gal su Bendruomenės 
pagalba, pasitelkiant ir neateiti-
ninkų? J a m e turėtų būti krei
piamas dėmesys tik į jaunuolių 
problemas. Jei tai neįmanoma, 
gal iš "Draugo" iškaulinti pus

lapį, kur ne tik patys paaugliai tadienines mokyklas toks leidi-1 talavimo sąjūdžiu lietuvių vi-
rašytų, bet ir jiems rašytų šio ' nys galėtų visai neblogai papli- s u . j r n e nė je . taip pat turime per-
krašto sąlygas suprantą jaunes- sti. siorientuoti. Pasilikdami senuo-
ni vyresnieji? O mes patys, "seniai", junki- s e apkasuose, mes netrukus pa-

Pavyzdžiui, žurnalo skyreliai: mės ypač į Lietuvių Bendruome 3įjUsime čekovoją už tokią Baž-
bendro auklėjimo — teisingu- nę, poniutės tegul per daug ne-\ nyčią, kurios jau nebebus, 
mo, darbštumo, sąžiningumo, niekina Liet. Moterų Atstovybių j Atvirumo momentas kongreso 
etiketo klausimais; lietuvių Ii- klubų, nes vis dėlto jie daugiau šūkyje gal duos progos šiuos 
teratūros pasiskaitymų skyrius nuveikia, negu bet koks mūsų klausimus kongrese giliau pa-
— ištraukos iš "Algimanto", katalikiškas sambūris — net ir svarstyti. Aš ypač norėčiau, kad 
"Partizanų už geležinės uždan- Talka. Vietoj likti nuošaliai, — kongrese būtų apkalbamas toks 

i pereina iš pozicinio, defenzyvinio | jos stalo, išėjęs šventoriun, 
kovingumo į dialogu paremtą į mums nesakytų: "Na, o kaip 

: Kristaus mokslo skleidimą. Mes. | jūs, katalikai, balsuosite Bend-
laikydami save pasauliečių apaš- '• ruomenės rinkimuose?" 

r ^ "PRAŠAU, PADĖKITE MAN" 

Birute Miniataitė ruošiasi 
chemijos doktoratui ir yra Mun-
delein kolegijos Chioagoje fa
kulteto narė. Buvusi moksleivių 
ateitininkų sąjungos centro val
dybos narė, vadovavusi moks
leivių vasaros stovykloms. 

D61 gausiu Vi-špaties malonių aš at»-inu pas jus Jo vardu. d£l 
Jo b a ž m u o s , ieškodamas jūsų pagalbos. Mūsų parapija! d e ^ e r a u * -
kai rt'ikla **s »*•. a rba mes prarasime savo baznyiia. -Mano para
pijiečiai buvo atitolę n::o bažnyčios 30 metų_ ir aš nenoriu jų pra 
rasti Ji.- visai atitols, jei aš prarasiu bažnyčia del finansinių sun
kumų. Mano žmones yra neturtingi angliakasiai, bet turtingi re
ligijoje. 

•Dievas mvli mielai duodantį", sako šventas rastas. Ar negalė
tumėt ir jūs atverti savo širdis. Pabuskite $1.00 su daugeliu maldų 
jūsų intencija ir nuoširdžia padėka už dėmesį mano parapijos rei
kalams. Savo maldoje ir dėkingume lieku Jūsų 

Jėzuje ir Marijoje, 
K u n. Tėvas Walter Werbicki 

ST. GEORGE'S CATHOLIC CHURCH 
222 Cedar St., So. Timmins, Ontario, Canada 

Sesuo Mercedes Paskutine vakariene 

gos", "Gatvės berniuko nuoty- nes ten "ne geros katalikės" 
kiai", "Upė į rytus, upė į šiau- \— visomis jėgomis eiti į tą or-
rę" etc.; lietuviškų knygų ver- ganizaciją. 
tinimai; santykiai su draugais. 
tėvais; naujausių madų įverti- j ™ 
nimai. Būtiniausia: religinis sky 
rius, vadovaujantis naujausiais 
religinės psichologijos ir išpažin 
tinės psichologijos metodais. 
Juk religiniai lūžiai dažniausiai 

Kęstutis Keblys, chemijos 
daktaras, yra ateitininkų sen
draugių sąjungos sekretorius. 

Iš AF kongreso, cituojant An
taną Sužiedėlį, laukiu, kad jis 

vyksta gimnazistuose. Taip pat b ū t ų >< a n t r o j i atsinaujinimo se-

Kongresas, mano nuomone, 
gali turėti vieną iš dviejų po
būdžių; darbo arba manifestaci-
nį. Pagal šio kongreso laiko ri
botumą ir paskelbtą darbų tvar
ką galima tikėtis tik manifes-
tacinio pasireiškimo Ir tai nėra 
bloga : tikiuosi, kad vieno po
piečio diskusijų sesija pasisakys 
principiniais dienos reikalais, 
bet tikrai ateitininkijos princi
pų šviesoje. Bažnyčios, Švento 
Tėvo direktyvomis vadovaujan
tis, nepasiduodant vien Ameri
kos visuomenės įkaitintai nuo
monei. 

Organizaciniais klausimais, 
taip pat konkrečiais visuomeni
niais, apaštališko veikimo rei
kalais — reikia darbo kongreso, 
kas geriau tinka sąjungų suva
žiavimams, nes ten geriau gali
ma tai pritaykyti sąjungos pabū 
ožiui. 

Gyvybinių klausimų yra daug. 
mngą Kristaus bendruomenę ? į J ų terpe n o r g č i a u m a t y t i i š k e . 
Kaip galima būtų atsikratyti , Uant, kas šiuo metu yra mūsų 
savyje ir visuomenėje to įspū- į priešas, priešai, nelyg ateitinin-
džio, kad ateitininkai ir lietu-' Wjos kūrimo laiku. Taip, eiti su 
viai katalikai — tai sinonimas? i gyvenimu, bet jam nepasiduoti. 
Ką daryt, kad mūsų brolis, at
sikėlęs su mumis nuo komuni-

V J 
t > P A Ž A N G A 

savo garaže ir SINCLAIR gazolino stotyje 
papigintai jdeda duslintuvus (muflerius) ir 
Stabdžius brakes. Teiraukitės kainą pas: 

ANTAN4 ir ALGIMANTĄ STANEVIČIŲ, 2637 W. 47th St. 
Teief. — LAfayette 3 • 9663 

A N T A N A S TVERAS 
DIPL. LAIKRODININKAS 

ueruju firmų laikrodžiai, brangenybes, re
liginiai dalykai (devocionalai) ir prekes, 
dovanoms. > 
2646 W. 69th St. Tel. RE 7-1941 

(aliejus, "69" meno galerija Chisagoje) 

klausimas: kaip mes galime su
lydyti lietuvius katalikus į vie-

M* 5% 

j Tai ypač būtų svarbu mokslei-

(Nukelta j 5 psl.) 

— turėti bendradarbių Pietų A 
merikoj, Vokietijoj. Italijoj, Au 

sija'' mums. sendraugiams atei
tininkams. Tikiuosi t a prasme, 

stadijoj. Informuoti apie lietu- k a d „orėčiau, jog taip būtų. 
vių jaunimą Lietuvoje. įA, ^ į p b u s _ nežinau. Būda-

! mas pesimistu, nenoriu per daug 
Žurnalėlio puslapiuose galėtų v i ; č i u tam dėti. Tačiau iš kitos 

vykti nuolatinis pokalbis tarp p u s ė s e s u tikras, kad t a kryp-
įvairiuose kraštuose gyvenančių t i m bus bandoma kongresą vai-
lietuviukų, tarp įvairių įsitikini
mų lietuviukų. Žinoma, kad yra 
keletas jaunuolių, kurie dabar 
Afrikoje — misijų darbuose, 
Viet Name (greit bus) — tiesa, 
abeji j au nebe paaugliai. Gal 
yra Havajuose. Filipinuose, etc ? 

Jų laiškai. įspūdžiai, nuomonės b e t n e t nepajegSįme šio uždavi 
apie gyvenamąjį kraštą galėtų m o ii tinkamai suprasti. Mūsų 
tilpti žurnale. Na. ir galop — gyvenamasis laikotarpis ir mūsų 
"kryžiažodžių" ir kitokių links-; specifinė tremties situacija rei-
mybių nepasykšėti. Net kariką- * * * * i š ateitininkų sąjūdžio 

>uoti. 
Atsinaujinimo — asmeninio ir 

bendruomeninio — mums reikia 
todėl. kad. pasilikdami sename 
savo kiaute, mes ne tik nepa
jėgsime savo uždavinio šiame 
laike ir šioje padėtyje atlikti. 

tūrinio pobūdžio (kartūnų). Net ; keitimosi — reikalauja, kad jis 
iš uždaros organizacijos pasida-

apie filmų artistus būtų galima I r y t u a t v i r a organizacija. Kata-
laiks nuo laiko pridėti. Per šeš- : iikų Bažnyčios apaštalavimas 

I cnrrent dividend on InTestment bonus J 
I * H % DTVTOENTDy MOKAMA PAGAL VISAS TAtJPYMO SĄSKAITAS • 
! Uz 1 metu investavimo bomis mokama 4J£% dividendų kas pusmeti Ir ; 
; d a r išmokame po % % už kiekvienas metus, 4 metams praėjus. j 
: BRIGHTON SAVJNGS AND LOAN ASSOCIATION : 
• 4071 ARCHER AVEM'E- CHICAGO S2, ELUNOIS '. 
{Valandos : Pirmad., Antrad., P^nkt. ir še.štad. 9 v r. — 4:30 p .p . • 
; TYečiad. uždaryta: Ketvirtad. 9 v. r. — 8 v. v. ! 
• • • • • • • • I f l I l I l I K i l I U t l l M l U l l l l l l l l l l l l f l t l l I l K I H i 

Mr^m 
pinri i ||T> T \ / & BADIO (LIETUVIAI) 
w l « w U I I I . V * S a v . DAN LIUTIKAS 
TAISTMAS yra mūsii SEPEClALYBE. VISU GAMYBOS • 
GREITAS patarnavimas • GARANTIJA • KREDITAS 

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

Kiekviena 
sąskaita 
ligi 
$10.000 
apdrausta 
Federalės 
valdžios 
agentūroje 

m August Saldukas, 
Prezidentas 

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

Kas tik turi gerą skonį, 
Viskę perka pas Lieponį! 

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI 
FURNITURE CENTER, INC 

MARQUETTE PK., 6211 S. Western PRosp. 8-5875 
Vedėjas 3. LIEPONIS 

Pirmad., ketvirtad. ir penktai nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 vaL iki 5 vai. p.t>. 

N I E K Š Y B E 
(Atkelta iš 3 psl.) 

universaliniu mastu), bet nestingame ir di
džiai gėdingų, kurie nedaro garbės nei vals
tybininkams, nei galop pačiai tautai . Niekad 
neturime užmiršti, kad raštas visada lieka, 
ir lieka toks. kaip parašytas. Dėl to pasirašy
ti reikia ne viską, ką laikas pakiša, nes už 
parašą reikia atsakyti kartais po šimtų ir 
net tūkstančių metų. Kalbėti lygia dalia rei
kia taip, lyg už kiekvieną žodi reikėtų isto
rijos te ;sme atsakyti. Žodis, anot tos pasa
kos, ne paukštis, išskridęs nesugrįš. 

Valstybės vyrai juoba turėtų gerai susi
pažinti su savo tautos istorija, ypač su klai
domis ir nesėkmėmis. Tiesa, teko matyti ne 
vieną rimtą istoriką, darantį vaikiškas klai
das. Žodžiu, savo laikysena egzaminų neiš
laikėme! Reikia atsiminti, kad ir pačioje 
idealiausioje demokratijoje yra visada opo
zicija, dažnai net labai stipri. Turėjome ir 
mes ją gana plačią ir šakotą. Akylumo stin
ga ta opozicija, kuri remiasi ne pati savo 
jėgomis ar galiomis, o pasikliauja bendrais 
valstybes sunkumais, arba. kas visuomet 
yra smerktina ir žalinga, išore. 

Jei kai kurie mūsų buvusios opozicijos 
šulai f asmeniškai, galvos neguldau nei už 
poziriją. nei už opoziciją, nors ir aš kadaise 
pozicijai kišenėje špygą rodžiau) turėtų pi
lietinės drąsos padėti ant širdies ranką ir 
prisipažinti, kad užnugarį jautė So\'ietų Są
jungoj, o dabar tie žmonės paskubomis suka 
savo valstybingumo ir patriotizmo šeincka-
tarinką. Reikia dar priminti, kad visa. kas 
buvo planuota, kalbėta, rašyta ar daryta 

tarp keturių sienų, bus vieša. Šiandien y ra 
paslapčių, bet po kurio laiko jų nebus. Ži
noma, ne visi tos garbes gyvi sulauks. Lai
kas yra guvus baltosios magijos profesorius. 
J is iš savo magiškosios skrybėles ištrauks 
mums tokią gausybę zuikių, kad mes patys 
stebėsimės, iš kur jų tiek gali ir imtis. 

O buvo žmonių, kurie sugebėjo likti šva
rūs net tokiose sąlygose. Tiesa, labai ne
daug tokių, kurie netarpiškai buvo įsukti 
į okupanto dantračius, bet vis dėlto iš to 
gal'ma pasidaryti išvada, kad panašiai dau
giau gaiėjo išlaviruoti. Nebuvome pakan
kamai tvirti ir sumanūs. Nesakau, kad to
kiame baisiame terore galėjo be dulkelės 
išl'kti visi Bet vis dėlto perdaug masiškai 
sugniužome. 

Trys viena kitą įkandžiu sekusios okupa
cijos buvo labai didelis tautos ir tautiečių 
mėginimas. Šiandien galima drąsiai tvirtin
ti, kad didžioji dalis mėginimą atlaikė. Di
džiąją dalį turiu galvoje visuose luomuose 
ir visose profesijose. Daugiausiai neigiamai 
pasireiškė tie. kurie norėjo staiga prisitai-
k'nti. staiga iškilti, kažką gelbėti, su praei
timi atsiskaityti, savo praeities dėmeles nu-
ba'tinti ar užtušuoti. Savisaugos instinktas 
yra natūralus ir nesmerktinas: tautos nai-
k ' r i no akiva'zdoje individualios gyvybės 
gelbėjimas ar gelbėjimasis yra sveikintinas 
ir girtinas reiškinys, žinoma, su sąlyga, jei 
toks veiksmas nekenkia bendram reikalui. 
jei jis nedaro bendros neigiamos įtakos, jei 
tautos masė netenka pasitikėjimo savo va-
da ;s ir p:orninentais. ypač smerktina pasa
kėčios šulinm įkritusios lapės politika .. Pir-
moii okupacija buvo nelaukta ir netikėta. 
?nfroii borto ner daug laukiama, dėl to ne
išvengta pasikarščiavimų ir ekscesų, o ir 
dė! trečiosios buvo daug vilčių dedama į jo
sios laikinumą, dėl to ji sutikta be plano ir 
gairių. Ateitį visada geriau sutikti su nepa

sitikėjimu, geriau laukti čerpės pakaušin ne
gu kepto balandžio... Dideli ir įžymūs tautie
čiai tautos nelaimės atvejuose ypatingai tu
ri būti atsargūs ir jausti didelį atsakingumą 
už savo poelgius ir veiksmus. Krašto oku
pacijos atveju yra daug geriau, jei galima, 
prominentams likti šešėlyje, nes jie gali la
bai daug ką suklaidinti ir užliūliuoti masę 
klaidingomis viltimis: masė tiki net tada, 
kai jokio pagrindo tikėjimui nelieka. Atsi
menu pasikalbėjimą su vienu mūsų pirmaei
lių diplomatų apie "liaudies vyriausybę". Jis 
buvo didelis optimistas dėl to, kad toje vy
riausybėje buvo Krėvė. Ir kai aš jam pasa
kiau, kad Krėvei jau eilė metų arčiau šir
dies Cvirka negu Juozas Keliuotis ar Vytau
tas Alantas, tai jis visai nediplomatiškai 
man į akis išrėžė, kad mano lūpomis kalba 
pavydas. Bet Krėvė laiku pamatė, kad jis 
gali būti tik įrankis, dėl to laiku pasitraukė... 

Skaitai ano meto spaudą ir stebiesi: "Ne
tikusių knygų išėmimo iš biblotekų komisi
jai vadovauja Liudas Gira" (Tarybų Lietu
va, 1940 X 23). Ar ne puikios pareigos, da
rančios garbę Dul du! dūdelės autoriui0 Ka
žin ar jis pats savo rankomis išėmė fašizmo 
liaupsinimo poemą Italia nuova?.. Nuo girgž
dančių vėjarodžių sunku apsisaugoti, nes 
jos ne sąž nės. o vėjo klauso... 

Lėlio rolėje pasirodė ir prof. Steponas 
Kolupaila. Vos bolševikai atėjo, jis persi
orientavo, jų laikraščius redaguoja, jų mi
tinguos kalba, kaip ropę kremta, lyg būtų 
gimęs agitpropas. visus moko. kaip persi-
or'entuoti. Nespėjo vokiečiai ateiti, jis ir 
tiems įsiteikė: patiekė pianus, kaip lengviau
siai forsuoti Volgos upe... Neprapuolė ir 
tremtyje bei emigracijoje. Ir kai jis spaudo
je pradėjo įrodinėti, kaip jisai už nosies ve
džiojo Dekanozovą, tai ir tuo pradedi tik-
kėti... Reikia sutikti, kad žmogus buvo ne 
eilinių gabumų. Vertinti nesiimu, nors, re

gis, didelės žalos nebus padaręs . Lygia dalia 
ir didelių žygdarbių nebus nuveikęs... 

f Prof. Stp. Kolupaila dienraštį "XX Am
žius" bolševikinės okupacijos pirmosiomis 
savaitėmis pasiėmė redaguoti , pr i tar iant , 
skatinant ir primygtinai pageidaujant anks
tesniam redak. kolektyvui. Prof. Stp. Ko
lupailos čia buvo tomis dienomis padaryta 
tai. kas buvo daroma ir Vinco Krėvės ir ne 
vieno kito. bandant da r gelbėti, kas jau bu
vo, šios dienos akimis žiūrint, neišgelbstima. 
Autoriaus užuomina į Volgos forsavimą, jei
gu ir būtų tiesa, primena mums ir nūdieninį 
dr. von Braun atvejį. Smalsu tik, a r vokie
čių Braun prisimenamas kokia nors kad ir 
pusiau neigiama prasme, jeigu šiandien j is 
raketas gamina amerikiečiams? Red.) 

Iš Giros, iš Kolupailos, kas juos arčiau 
pažino, net ir galima buvo tų netikėtinumų 
tikėtis. Į bolševikų žabangus buvo įkliuvusių 
ir stipresnio charakterio žmonių. Ypatingai 
gaila d:. Antano Garmaus. J is penkis mėne
sius išbuvo Kauno miesto burmistru. J is 
negailėdamas kartėlio nepriklausomybei iš
draskė Brazilką. nežinodamas, kad tokių bra-
zilkų gal ;ma rasti kiekvienos sostinės a r 
kiekvieno didelio miesto pakraščiuose, neži
nodamas, kad tokių brazilkų pilna Rusija ir 
kad netrukus visa Lietuva bus paversta iš
tisa brazilką. Jis išleido keliolika privalomų 
įsakymų, kurie visi baigiasi "bus baudžiami 
visu socialistinių įstatymų griežtumu". Ar
ba štai tekia iškalbinga žinutė: "Kauno bur
mistro dr. Garmaus pasiūlymu LTSR Aukš
čiausios Tarybos prezidiumas kai kurių 
Kauno gatvių vardus p a ' e i t ė t a ip : Prezi
dento gatvę — Senamiesčio gatve, Savano-
r: i prospektą — Raudonosios armijos pro-
s r ^ r u . Vasario 16-sios gatvę — Liepos 21-
* • sratve. Vytauto parką — Liaudies par-
k i : ir t. t." (Tarybų Lietuva, 1940 X 5)... 

Dr. V. Tercijonas savo atsiminimuose 
apie d r. A. Garmų mini tokį epizodą. Kaž
kada plaučių uždegimu buvo susirgusi p. S. 
Smetonienė ir dr. A. Garmus buvo kviečia
mas ją gydyti, bet jis diktatūros taip ne
mėgęs, kad paėmęs Raudonojo kryžiaus grei
tosios pagalbos automobilį išvažiavo į Prie
nus... 

Skaitydamas jojo burmistrines kalbas, 
pagalvojau, kad jam buvo keliasdešimt pro
gų padaryti tą patį per tuos penkis mėne
sius, kai jis valdė Kauno miestą... Vienas jo
jo profesijos tautietis gebėjo užsiauginti sen-
tikišką barzdą ir tapti kolchozo skerdžium... 

Viską, žinoma, galima aukoti ant tėvy
nės aukuro. Jei aukojama gyvybė, tai gal 
galima aukoti ir gerą vardą. Bet auka tik 
tada y ra auka. kai ji būtina, kai yra tikslu 
aukotis, kai auka yra kam nors naudinga, 
kai ji ką nors reiškia, kai ja atsiekiamas 
koks nors tikslas... Žūti arba netekti gero 
vardo be reikalo ir tikslo yra. sakyčiau, nei 
gudru, nei prasminga. 

Prieš daugelį, daugelį metų šaukiau: Ke
lią herojui.' Man atrodo, kad didvyrio mums 
labiausiai stinga, didelės asmenybės, garbin
go žmogaus... Kiek kankinių, kiek kraujo, 
kiek lavonų... 

Elegija pavadinta niekšybe. Žmonės, jo
je suminėti, ne visi yra niekšai. Daugis jų 
turėjo gerų ir kilnių norų. Nesmi teisėjas, 
o tik poetas! Ne, ne ir ne, jokiu būdu ir jo
kiu atveju negalima niekinti savo veido, nes 
tai y ra daugiau negu mūsų veidas... Prara
dus žmogiškąjį orumą daugiau nėra ko nu
stoti. Tai turėtų atminti mano tautiečiai vi
sais laikais ir visose sąlvgose. 

(Pabaiga) 



SURAST! ENERGIJA IR PAKINKYTI DARBAN 
(Atkelta, iš 4 psl. l j prasilaužimas į mūsų gyvenimą. Šiuo metu reikia apmąstyti vei-

vių ir studentų lavinimosi, savi- į Taip pat manau, kad ir kongre- kimą. pamirštant tai, kas ne-
auklos. asmenybės ugdymosi pa- se turėtų pasireikšti ši srovė, vyksta, ir bandant surasti "gy-
grindu. Kuo jiems vadovautis — keldama klausimus, kuriems ne 
ko nesisavinti, kam nepasiduoti; 
kad jie nebūtų stumiami į vi-

fcegaiima pasitenkinti kitų, ki-
t 'ems laikams duotais atsaky-

Viktorija Skrupskelytė dėsto 
prancūzų kalbą Chicagos uni
versitete. 

suomeninę veiklą pasauliniais, : mais. Ne kongreso tikslas atsa-
Amerikos visuomenei rūpimais ; kymus duoti, bet pradėti dialo-
klausimais, neturėdami tvirto , gą, kurį tęstume kiekvienas sau, 
krikščioniško, lietuviško - atei- j savo veikla ir savo gyvenimu, 
tininkiško pagrindo. Tada jie : 
plauks su srove. A 

Norėč matyti pabrėžiant atei- I 
tininkų norą — pareigą duoti 
krikščionišką toną lietuvių veik
ioje, daugiau atsidėjimo kultū
riniame vadovavime. Per šią vi
suomenę bus pasitarnaujama ir 
bus galima ją nuteikti ir pasau
lio problemų sprendime ir dar
buose. Nemanau, kad mes, kaip 
ateitininkai, turėtume išskai
čiuoti ar pasisakyti už šį ar tą 
korpusą, kad mes j j remiame. 
Paga ' nusistatytus principus ir 
tinkamą reikalų gilesni supra
timą — rasis kelias ir atranka. 
Pirmoj eilėj — sava dirva. 

Į kongresą važiuoju su gana 
didele baime, nes kongresas la-

al trumpas, ;š dienotvarkės ne
aišku, ko paskaitos iš klausyto
jo reikalaus, kongreso šūkis dar 
.abai silpnai surištas su paskai-
romis. Tačiau ateitininkija yra 
pasilsėjusi, norinti normaliai gy-
/enti praradus buvusįjį "sense 
of urgency'', kuris matėsi pir-

vybės", augimo ženklų, konkre
čiai pamatyti ir iškelti viešu-
.rion visa tai, kas pavyko, pa-
m rštant visa tai. kas nepavy
ko. Norėčiau tad drąsesnio ban
dymo atmesti tai. kas sena ir 
todėl mus varžo, ir todėl truk
do "naujai energijai" pasireikš
ti. Truputį mistiškiau ir abst
rakčiau tariant, norėčiau, kad 
kongresas įgalintų štai ką: ra
mų savęs "pajutimą", ramų sa
vęs atspėjimą. Ramų: be baimės 
susilaukti vyresniųjų kritikos ir 
be ba mes nusivilti savimi, pa
mačius savo "pasikeitusį", t. 
y. ne "prieškarinį" charakterį, 
galvojimo tūdą ir t. t. "Savęs 
atspėjimą", nes gal ne visai ma
tome, kaip idealistinis potencia-
'as (kurį matau daugelyje atei
tininkų) galėtų pasireikšti. 

Norėčiau, kad kongresas kaip 

Minčių yra ir daugiau — bet, 
va, taip ant greitųjų jos yra 
gan bendros. Bendrai, mano 
nuomone, kongresas turėtų pa
sakyti daugiau patiems ateiti-

.,.., nors įskeltų draugystes. ' espnt 
runose Kongresuose po karo. Vis A . _ . . . . ... . 
-Ai+„ ~„*„, . ,-.f I „ J i ^ e c o r P s klausimą ateitinin

kuose Jaučiu, kad ateityje dau
giau nuveiksime ne per forma
lius susibūrimus (t. y. susirin
kimus), bet jei daugelyje mies
tų susidarys panašių žmonių. 

dėlto matau pavojų, kad kon
gresai! tebus tik suvažiuota ir 
išsiskirstyta. Svarbiausia, ne
manau, kad šiam kongresui, ir 
bendrai ateitininkų kongresams, 
pakankamai pasiruošta. Kongre-

ninkams, sukelti entuziazmo, 
drąsos, noro, ugnies, pasitikėji- j tik paskaitos, diskusijos, 

guriems rupi panašus reikalai, as yr nepavykęs, jei i sudaro . o^,,• A „ 1 į, , .. 
. : ' _. . . r ToKia draugyste viens kitą pa-rezo-

mo savo ateitininkiško kelio ver- j iiucijos, nauji pianai. Kongreso j ,-
te ir svarba (tai yra labai reikš- į svarbiausia dalis yra paties kon ! 

minga jaunimo atžvilgiu, nors 'greso laukimas ir jam pasiruo-
gal tai atrodo banalu sendrau- j šlmas. nuotaika 
giams) ir tuo nuteikti apaštal- kongreso eigos, kongresui vyks-
vimui — tiek katalikiškam, tiek tant . ir gyvenimas su kongresu, I 

stiprintų ir, geriau negu forma-
susirlnkimai, leistų pajusti 

I kam esame tinkami; filosofinius 
. . i straipsnius "Ateitin" rašyti , 

ir pajutimas , •, „, - - . ,. 
- -. | moksleivius organizuoti, groži

nę kūrybą neužmesti ir t. t. 
visuomeniškam, kuris pirmoj ei- ; kongresui pasibaigus. Pavyzdžiu | Norėčiau, kad būtų gerai šu
lėj pasitarnautų lietuvių tautai . | Imkime Bažnyčios Susirinkimą, i prasta ir išnaudota A. Sužiedė

lio paskaita, t. y., jei ji iš tik
rųjų bus tokia, kokia ji dabar 

Jei jį sudarytų tik vyskupų kal
bos, diskusijos ir proklamacijos 

Specifinių reikalų, klausimų 
irgi yra. tačiau pagal programą _, . . . .. . 
jie cus iškelti Tarybos pirmmin- * 0 m 0 J 5 / ^ J U 0 \ektų n u S l v l l t l " j a t r o d o - R e i k t l i Pama ty t i savo 
ko žodyje ir AFV veiklos pra- I B a z n . y c : o s Susirinkimą rengiant, Į naują 'charakterį", a r tempera 

DF.AUGAS, šeštadienis, 1965 m. birželio mėn. 26 d. 5 

sakinius, kongreso nesužaloda- peržvelgiant gaires nurodančios 
mi, arba tai yra neįmanoma. Re- programos dalį, tenka laukti, 
zoliucijų vietoj siūlyčiau visiems kad bus pasisakyta svarbiais 
ateitininkams apsiimti kokį pro- klausimais. Platesnes diskusijas 

Įjektą. planą, darbą, kaip sim- tenka atidėti pokongresiniams 
I boiinį gestą kongreso garbei, sąjungų suvažiavimams, spaudai 
Duodu pavyzdį (tai ne siūlymas, i r gyviems organizuotiems ar 
o tik bandymas mintį išaiškinti) asmeniškiems pokalbiams. Juk 
apsiimti išleisti kokią knygą, 
kurios išleidimu visi ateitinin
kai iki sekančio kongreso, kas 

kongresas nėra viso atbaigimas, 
o tik nauja laikotarpio pradžia. 

Koks svarbiausias klausimas? 
mėnesį paaukotų keletą centų. V i s ų p r oblemų negalima suves-

| Jei būtų galima, surasti ką nors, t i j v i e n ą ? t a č i a u m a n atrodo, 
kas atstovautų šio kongreso k a d p a t i s v a r b i a u s i a nroblema 
dvasiai, ką nors, ką visi daly- y r a ^ k a d p l a č i o s e ateitininkų 
viai patys parinktų, būtų dar 
geriau. Mūsų įprastinės rezoliu
cijos numuša ūpą, kongresas 
pamirštamas, ir tegyvena tik 
rezoliucijų formoj, žmonėms iš
važinė jus. 

masėse nėra gelmės, kuri mūsų 
veiklai duotų akstiną, prasmin
gumą ir našumą. Jaučiamas per 
didelis dvasinis lėkštumas. Čia 
nekalbu apie pavienius asmenis 
(nes yra gilių asemnybių), bet 
apie bendrą padėti. Todėl pačiu 
pagrindiniu kongreso uždaviniu 
laikyčiau naujos kibirkšties už-
žiebimą ateitininkuose ir ieško
jimą kelių kaip tą ištvermingą 
uolumą ateityje puoselėti, paga 
liau — kaip tą dvasią perduoti 

Klausiate, kokiu būdu kong- visai lietuviškai visuomenei, ku-
j rese išvengti bendrybių ir tuš- riai taip pa t gelmės reikia. Ši 
! čiažodžiavimo ir prieiti prie dis- mintis atitinka šio kongreso su
kusi jų tikrai svarbiais klausi- kio antrai daliai: "ištikimybe 

Kęstutis Trimakas, SJ, reda
guoja žurnalą "Laiškai Lietu
viams" ir šiais metais yra Stu
dentų ateitininkų sąjungos dva
sios vadas. 

! mais. Į tą klausimą galima at
isakyti, tik jau atsižvelgiant į 

idealui". 
Ne per daug pas mus ir a t -

Viktoras Petravičius Spalvotas medžio raižinys 

nešime. Jiems nemanau, kad ga-
lėč ;au ką pasiūlyti Bet, pavyz
džiui, norėčiau matyti pasisa
kant už tai, kad Federacijos 
veikloje būtų imtasi darbo ypač 
jaunimo literatūros leidime, ska-
Tinime to premijomis ir kitais 
būdais. 

Rimas Rudys, buvęs "Atei
t ies" redaktorius, studijuoja fi
ziką San Jose, Californijoje. 

pavyko sudaryti pačiuose žmo
nėse tam tikra "ambiance" (at
mosferą) — atsivėrimą suva
žiavimui ir jo darbams. O mūsų 
kongiesas iš tikrųjų, tęsis tik 
dvi dienas, nes per mažai sukel
ta mumyse klausinėjimo dva
sios: kodėl šis kongresas dabar? 
ir kodėl aš jo dalyvis? Dalykus 
atitaisant, reiktų kaip nors kon
gresą pratęsti ypač spaudoje, 
gal "Ateityje". įsteigiant laiki
ną skaitytojų laiškų skyrių, ku-

\ riame būtų toliau kalbamasi 
Jeigu "Ateitis", pasisakiusi už ! kongrese iškeltais klausimais, 

civilines teises, yra apkaltinama Gal toks dramatinis paskelbi-
kenkimo laisvojo pasaulio išsi- ; mas : "Kongresą tęsime "Ateity-
laikymui ir, bandžiusi diskutuo- j je", žmonėms duotų noro toliau 
ti nusiginklavimo klausimą, yra ; pagalvoti, ypač, jei kongresas 
sugretinama su komunistų fron- ; būtų "tęsiamas" ne paskaitų ir 
to organizacijomis, tai, man re- • Hgų straipsnių formoje, bet per 
gis, atėjo pats laikas gerai išsi- pabiras mintis pačių skaitytojų, 
kalbėti. Kongreso pagrindiniu kurie ne tiek įvertintų ar kri-
tikslu tad ir laikyčiau nuoširdų tikuotų kongresą, bet tikrai to-
išsikalbėjimą. 

Sutinku su dr. Girnium, kad 
reikia vėl statyti klausimą, ką 

: liau tęstų kongreso diskusijas. 
Iš kitos pusės, manau, kad 

kongresas ruošiamas gana kri-

mentą, a r priėjimo būdą taip, 
kad matytume, kokie darbai 
mums šiuo metu tinka. 

Bendrieji klausimai: Nežinau, 
ar kongrese būtinai reikia dis
kutuoti pasaulines problemas: 
civilines teises, badą h* t. t. As
meniškai norėčiau, kad jie būtų 
diskutuojami truputį kitokioj 
formoj, ar kitokiu tonu: nesu 
tikra ką tuo noriu pasakyti, tik 
jaučiu, kad tie klausimai mu
myse yra lyg perkelti iš ameri
kietiškos spaudos ir, antra, jie 
skaudžiai užgauna vyresniuo
sius, nes mūsų emocinis prisiri
šimas ir emocinis užsiangažavi-

; ruošiamo kongreso tradicinius virumo. Priežastis bent dalinai 
j tikslus bei j au paskelbtą kon- j yra ta pati gelmės stoka. K u r 
j greso programą. Tiek kongreso \ jos nėra, t en kiti nepastebimi, 
į tradiciniai tikslai, tiek paskelb- !nei kitais nesirūpinama. O mū-
ta sekančio kongreso progra- |sų rūpesčio laukia: pirmiausia 
ma diskusijoms vietos daug | — mūsų pačių lietuviškoji išei-
nenumato. vijos visuomenė, kad duotume 

Tradiciniai ateitininkų kong- iai gelmės; taip pa t — tautie-
m a s lietuviškiems klausimams katalikų bendruomenę tobulinti resai yra manifestaciniai ir ga i - ; čiai pavergtoje tėvynėje, kad 
a t rodo kai kam mažesnis, negu Ir reformuoti, pasisakant prieš Į r € s nurodantys. Pagal tuos tik- juos prisimintume ir savo kūry-
mūsų emocinis prisirišimas prie ; tas. kas Bažnyčioje nėra tobula, j ^ nustatyta ir programa: ma bine Uetuviška veikla duotume 
tų "pasaulinių" klausimų. A r , Bendrybės ir tušeiažodžiavi- Į nifestacinė (kurios šis klausi- jiems vilties; paskui — kiti gy-
nebūtų galima taip kalbėti ir mas: kaip šių bėdų išvengti? | m a s n e l i e 6 i a ) ir gaires nurodan- venamo krašto žmonės ir ne t 
t a i p susikalbėti , s u vyresniai- Manau, kad galima i š v e n g t i ^ k u r i o j e b u g d v i p a s k a i t o s i r v i s a ^ o n į j a su minimomis 
šiais, kad, mums kalbant, pa- bendrybių ir tuščiažodžiavimo s i m p o z i u m a s : d r . A n t a n o Sužie- skurdo, bado ir karo problemo-
vyzdžiui, apie civilines teises, tik tada. kai patys dalyviai tu- j J I , -
j iems nesusidarytų įspūdis, kad ri kuo pakeisti bendrybes ir -

konkrečiai reiškia būti ateitinin- j tišku (ir t a prasme labai tinka-
ku, nes per eilę metų, švais ty- jmu) metu: ateitininkuose daug 
damiesi viską apimančiais šū-. pasilsėjusių, atsigavusių žmo-
kiais. pamėtėme aiškų savęs ir nių. kurie nori "normaliai" gy-
savo tikslų supratimą ir, rams- j venti, savęs nesulaužant, nenu-
tydamiesi ideologija, praradome \ skriaudžiant. "nesunaikinant" 
kontaktą su tikrove. Mūsų ide
ologija, užuot buvusi gyvenimo 

per didelį pasiaukojimą. Yra 
pavojus, kad jiems atrodys įma-

varikliu, tapo stabdžiu, nes, nau I noma gyventi šalia ateitininkų, 
dodamiesi ideologija reaguoti į Iš kitos pusės, pasilsėjimas reiš-
žmones. įvykius ir idėjas, mes **i buvimą jėgos ir energijos. 
iš tikrųjų nereaguojam ir vietoj 
dialogo pasitenkinam atkartoda
mi šūkius ir mums nieko nebe-
reiškiančias frazes. Pasitenkin
dami ideologiniais atsakymais į 
gyvenimo keliamus uždavinius, 
mes neįsijungiam j gyvenimą. 

lors dar ir darban neįkinkytos. 
Kongreso tikslas būtų surasti 
tą energiją ir ją pakinkyti dar
ban. Esu įsitikinus, kad idealis
tų, t. y. potencialių idealistų 
pas mus daugiau negu manome. 
Bet mes jų neatkasam ir gal at-

o tik apraminam sąžinę. Tad ir baidom senomis veikimo formo-
pasireiškia mūsuose sunkumas '• m.s. 
a trast i veikios sričių pusiauke
lę tarp visa apimančių šūkių ir 

Sutinku su K. Bradūnu, kuris 
'Drauge" rašė apie naujus po-

protokolų rašymo. Turėdami zityvius reiškinius lietuvių kul-
sistemingai išdirbtą ideologiją, tūriniame gyvenime. Manau, 
primiršome. kad tarp idėjos ir kad jų yra ir ateitininkuose, 
realybės, anot vieno Duerren- Kongreso dar vienas tikslas (ir 
mat t apysakos ve :kėjo. y ra dar »*»i konkretus) būtų mumyse 
gyvenimo avantiūra, o mes no- surasti tuos "pozityvius reiški-
rėtume matyti tik istorijos nius": ta ; būtų lyg inventorius 
vyksmą, kuris, nesutikdamas pa pagal kurį galėtume bandyti pa
sipriešinimo, tiesia linija eitų sukti veiklą į vieną ar kitą pu-
nuo neginčijamų tiesų iki gyve- se Bandydama dar kartą tą 
nimo smulkmenų. pačią mintį paaiškinti, štai kaip 

Manau, kad jaunimo žygis į parašyčiau: manau, kad prade-
VVashingtoną. K. Almeno kny- dame, tik labai nežymiai, natūra 
gos ir "Ateities" nedvejotinas liau ir spontaniškiau veikti, po 
poz cijos užėmimas civilinių tei- truputj pamiršdami ir išsivaduo
siu klausimu yra naujos kar tos darni iš senų "formų", ir t. t. 

Kalbama hetuv.skų reikalų są- tuščiažodžiavimus. Todėl gah-, , . . . . . . . . 
, ., , -, - Z t.- , • , . »• L . J -v , . s i—daugiau esamai padėčiai api-

skai ton, kad rūpinantis laisve mybės sių bėdų išvengti, man L ,. .. . , T _ _. . 
, . , , - . ... f . Z - ^ , f • * budinti, -jr dr. Juozo Girniaus 

ir lygvce, nebemokame rūpintis atrodo, mažos. Gal galvojantys , . . , ... . , . , . , . 
- & - * o J J 'Ateitininku. idej:mai pagrindai 

ir laiko uždaviniai" — ateities 
gairėms nurodyti. I š abiejų pa
skaitų galima daug tikėtis, ta
čiau kas bus pasakyta, priklau
sys nuo prelegentų, o ne nuo 
diskusijų. Lieka da r simpoziu
mas, kurio tema "Atvirumas ir 
savitumas" šiandien yra labai 
aktuali mums asmeniškai, kaip 
ateitininkams, kaip lietuviams 
ir krikščionims. Tema apima 
beveik viską, tad vietos pasisa
kymams bus, tik laiko maža. 

Nors platesnių diskusijų ir 
nebus, tačiau, atsižvelgiant į 
tradicinius kongreso tikslus ir 

"Žvilgsnis į ateitininką mis. Ne visi galėsime visom tom 
žmogų iš psichologinės puses" problemom rūpintis, bet vertėtų 

laisve i r lygybeci ie tuvoje . j kongreso dalyviai gali j a s pri-
Kiti klausimai; Nežinau, ko- dengti ir truputį paslėpti, entu-

kioj formoj bus įmanoma kon- ziastiškai rašant apie kongreso 
g reso metu pasikalbėti klausi- vertę rašant jiems patiems, jau 
mais , kurie dabar nėra į t raukt i kongresui pasibaigus, 
į dienotvarkį, tačiau man asme- Išmesti kongreso rezoliucijas, 
niškai š ta i kas rūpi : kataliko Nesu dalyvavus nei viename 
( i r tuo pačiu ateitininko) pa- kongrese, kurį gerai atstovau-
klusnumas Bažnyčiai; kaip su- tų mūsų įprastinės rezoliucijos, 
derinti kataliko pareigą paklus- Arba nėra žmonių, kurie visą 
ti Bažnyčiai su ta nauja pareiga kongresą sutrauktų į retorinius 

JEI JOS NORITE SIŲSTI 
SIUNTINĮ - DOVANAS Į USSR 

NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS 
F I R M O S 

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

VYRIAUSIA IŠTAIGA 

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

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

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

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

M Ū S Ų S K Y R I A I 
BRUOKbTH, S . t . 
\ t : \ \ VOK K 3. N\ Y. 
M . U AUK. \ . J. 
*^)l TU f i lVKR, V ,1 
ITICA. V V. 
f A R M f N G D M . K . N. 4. 
r n n . A D i I . P H I A 23. v \ 
w, 1 I : \ T O \ V . \ . P A . 
ROCfTESrrKR 5. X. Y. 
I.OS A \ f . E l . i : S 4, CAI. 
CHICAGO 22, l l . l , . 
lt tf H M O R I 31 Mf) 
BTFFAJLO 12. X» \V YORK 
DF.TROTT 12, MTCH. 
IIAUTM>RI> Ii, CO.\X. 
I I : I : S I : > C I T Y N . J . 
S Y R A C r s E 7. X. Y., 
CM \ l . l \ \ f > lt, OHIO 
>• \ M TV * \ I ( | , Mli H 

SO. ItOKTON. MASS 
T l : l : \ T O \ 10. X E W 4HRSKY-

1530 B F J > F O R D A V E . 
78 SECO.N'n A V K X T E 
:iM M A R K ET S T R E h T 
46 U H I T K H E A D A V E N T F 
J»f«s R I . E E C K K R S T i a f T 
FI:KKWOOr> A C R E S 
ASI « n i R A R O A V I M I -
126 T n . G H M A X S T R E E T 
,.»s »ll l»s« .> A V I M 1 

t OT SO. V E R M O V T A V F X E E 
1241 NO. A S H L A M ) A V E M > 
įso** K E E F T sTREfrr 
701 F 1 L E M O R E A V E X E E 
MBOI J O S CAMPAI A V K M I -
B43-47 AERA.NY A V E M E 
*o:t <iR<t\t S T R E E T 
1200 S O I T H A V E X I " E 
I02S K i - M l A V O K I M %VEKI't 
• irt3« »«>« « * » « » » * ! ą V I X I " l 

:?!»« \V. B R O A D W A Y 
1152 D K V T Z A V E X I E 

IX 7-«4«ft 
OR 4-1540 
Ml 2-2452 

CL 7-«320 
R E 2-7476 

3«3-04«4 
PO 9-4507 
H E 5-1R54 

2:52-2942 
n r 5-«5*o 
HT «-2« lS 
DI 2-4240 
TX 5-0700 
TO S-029S 
CH 7-S104 
H E 5-H308 
OR 5-«74« 
P R I-009* 
TO •.•*»«• 
AX 8-1120 
EX 2-030f. 

visas prieš akis sau pasistatyti . 

ROOSEYELT PiCTURE 
FRAME COMPANY 

Manniactarerg 

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai. Pritaikinti pavedkslama, 
skelbimų rėmai, metalu aplieti 
rėmai 
2400 S. OakJey Ave., Chicsgo 

Vlrginia 7-7258-59 

SKIP'S Self Service 
LIOUOR STORE 

5515 SO. D AMEN AVL ALL PHONES WA 5-8202 
JUNE — BIRŽELIO 24, 25, 26 D. D. 

CHANTRE V.X.O.P. IMPORTED 
GERMAN BRANDY Fifth $4-89 

ST. REMY Imported FRENCH BRANDY Fifth $ 3 . 7 9 

MOUQLTN IMPORTED 10 year oM 
BRANDY Fifth $3-79 

GRAIN ALCOHOL 190 Proof U.S.P. Fifth 

BTJTON IMPORTED 
VERMOUTH dry or sweet 30 07 Bottle 

LUANA Imported Coffee Ukjueur 

PTERRE CARTTER BORDEAUX 1959 
Red or VVhite, Medoc or St. Emilion 

Fifth 

Vintagi 
Fifth 

$4.89 

$1.19 
$4-98 

1 

$1.39 
FORBIDDEN FRLTT UQUEUR 

GETTELMAN BOCK BEER 
24—12 oz. T. Away BottVs 

Fifth $5-29 

Case S$2.79 
SOUTHERN COMFORT 

U Q U E U B Fifth $3-89 

file://i:/to/v./
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DRAUGAS, šeštadienis, 1965 m. birželio mėn. 26 d. Administracijos adresas: A. j • Pabalt i jo istoriką susitiki- Jiems buvo dėstoma, kaip tenka 
Fargauskas, 5823 So. VVhipple j nias. Estijoje, Saremos saloje, atžymėti sovietinės santvarkos 

NAUJI LEIDINIAI 
• LITH17AMA UNDER THE fonsas Grauslys apie gailestin-

S'OVIKTS. Portrai t of a \a t ion , gumo darbus kūnui ir Petras 
19-W—1965. Edited by V .Stan- Pakalnis apie šimtmetines neg-
ley Vardys. Frederxk A. Praeg- rų išsilaisvinimo kovas Ameri-
ley Vardys. Frederick A. Prae-koje . Bronius Krištanavičlus, 
ger, Publishers. New York • Wa- SJ. dar vis pasakoja lacai spal-
8 !

L . x !-_. inč. formato. 300 psl., vingus savo atsiminimus iš po-
kaina $7.00, gaunamas "Drau-j kario Italijos. Labai kondensuo-
ge" . tai, bet išmąstytai ir tajkliai 

Tai didelis mokslinis veika- apie foto meną rašo mūsų žy-
las, sukurtas kolektyvinės tai- mušis šios šakos menininkas Al
kos pastangomis, redaguotas dr. gimantas Kezys, S J, straipsnį, 
Vy tau to Vardžio. Wisconsin palyd nt ir keturiais puslapiais 
universiteto MUvvaukee politinių 'atrinktų nuotraukų. Recenzuo-
moks^ų profesoriaus, ir išleistas jama S. Ylos knyga "Dievas su-
gars ios JAV Praeger leidyklos, i cemose" ir Alb. Baranausko 
J ina i y ra skirta amerikietiškai.' "Karklupėnuose"'. 
i r kitai angliškai kalbančiai vi-1 Tiktai šiams numeryje šalia 
suomenei supažindinti su Sovie-i kūrybingų Kezio nuotraukų i r ; J A * eksponato medelis busimoje 1967 m. Kanados pasaulinėje parodo
tu okupacija Lietuvoje, remian-j tokiu pat A. Kurausko ant ras- I j e b u v o a^ens*** Ottawoje. Permatomas burbulas, vaizduojąs "mė-
, . . . , . . . , , •. . I.. . , . . . . i nulyje gyvenama pastatą", bus 19-kos aukštu ir 250 Dedu diametro. 
te visais politinių mokslų duo- t m ų vinje-cių jdetas puslapinis | B u r ^ tomuoJJao 9.8 i a . doleriu, statyba prasidės spalio mėn. 
menimis. Cia telpa išsamios stu- Jurgio Juodžio siaubingai mėgė- j » ~— ——• • — 
dijos prof. S. Sužiedėlio Lietu- j jiškos tapybos pavyzdys kont-

S t , Chicago, 111. 60329. 
• Juozas Bertulis, ANT LY-

G O I Ė U G . Liaudies daina miš
riam chorui. 

• l u o a s Bertulis, IŠBĖGI, I š -
L£GA. Mažosios Lietuvos liau
dies daina mišriam chorui. 

• Juozas Bartulis, GERVfi. 
Liaudies daina žemam balsui su 
fortepijonu. Visi trys leidiniai 
;šleista autoriaus lėšomis 1934 
m., ir sukrauti J. Karvelio Pre
kybos namuose. Kiekvieno są
siuvinio kaina 40 centų. 

iš 14 amžiaus išlikusioje pilyje įvedimo Pabaltijo kraštuose 25-
baržeMo mėn. pradžioje įvyko ją sukaktį. Lietuviai istor'kai 
Pabaltijo istorikų susitikimas, aplankė Taliną. Tartu ir kitus 
Daivvavo ir Lietuvos istorikai.; -n estus. 

tir 

*\ 

vos istorijos, prof. Vardžio "Ne
priklausomos Lietuvos profilis" 
i r "Sovietų stiliaus agresija 

raštiškai iškrenta iš viso leidi-i A T S I Ų S T A P A M I N Ė T I • TECHNIKDS ŽODIS, 1965 
nio kultūrinio lygio. Būtų buvę I i m., nr. 2. Pagrindiniai šio nu-
daug geriau tokį puslapį pa- Į • Giuseppe Verdi R E Q O E M , ; merio straipsniai skirti miru-

1939—440 m.", prof. Zenono I puošti kokia liaudies skulptūra, ; Bruno Markaitis VILNIAUS šiems prof Jonui. Šimoliūnui ir 
Ivinskio studija apie rezistenci 
ją prieš sovietus ir vokiečius 
Lietuvoje; dr. T. Remeikio stu
dija apie Lietuvos komunistų 
partiją i r sovietinį rėžimą, ir ki
ti straipsniai inž. Pr. Zundės. 
adv. V. Vaitiekūno, dr. J . Gri
niaus... 

Ši svarbi knyga išeina kaip 
tik pačiu laiku, kada yra mini
ma skaudi 25 metų Lietuvos pa
vergimo sukaktis. Tikimasi, kad 
plačiai pasaulyje žinomas lei- j 
dyklos vardas dabarties laikų I 
likiminę Lietuvos laisvės prob
lemą ir tautai padarytą skriau
dą čia visu rimtumu pateiks in
telektualiai galvojančiam ir ob
jektyvios tiesos ieškančiam 
skaitytojui ir daug prisidės prie 
teisingo Lietuvos bylos sprendi
mo. 

• ATEITIS.. 1965 m., gegužės 
mėn. nr. o. Naujo numerio svo
ris, atrodo, guldomas ant prof. 
Juozo E re to straipsnio "Pasi
ryžti a r pasiduoti". Tai puiki, 
visoms išeivijos kar toms tin
kanti, gana pravarti tema. La
bai gyvenimiškai gilios teologi
nės problemos užgriebtos trijuo-
s savaip įvairiuos straipsniuose: 
kun. V. Bagdanavičiaus "Mote
rystės simbolis Dievo santy
kiams su žmogumi išreikšti"; A 
A. pateiktoji tėvo Bernard Hae-
ring paskaitos apie Bažnyčią 
Vatikano II susirinkimo švieso
je s an t r auka ir R. šliažo Spau
dos apžvalgoje taikliai atrinkti 
atsiliepimai apie Teilhard De 
Chardin. minint jo mirties de
šimtmetį. Visa ši straipsnių tri
julė rodo. kaip gali būti pa
trauklios ir tokios teologinio 

sakysim, 25 metų mūsų laisvės j VARPAI. Lithuanian Opera of 
kovų sukakčiai tinkančia Šv. ' Chicago, June 13, 1965 McCor-
Jurgio, smeigiančio slibiną, te
ma. O tokių puikių šio motyvo 
skulptūrų mūsų tautodailėje ga
lima rasti apsčiai. 

IJTIH'AMA 
INUi-.K i H K 

SOVI'ETS 

PORTRAIT 
O F A 
NATION 
1940-65 

EOrfED 8Y V. STANUE Y VARDYS 

Vytauto Vardžio 
knygos viršelis. 

redaguotosios 

• MOTERIS, 1965 m., gegu
žės - birželio mėn., nr . 3. Redak
cijos ir administracijos adresas: 
57 Sylvan Ave.. Toronto 4. Ont.. 
Canada. Prenumerata metams 
S4.00. Žurnalas jau yra pasiekęs 
gana aukšto lygio ir turinine ir 
technikine prasme. Leidinio pus
lapiai gausiai papuošti mūsų ir 
svetimų menininkų darbais, ma
dų ir moterų gyvenimo nuotrau
komis. Turinys labai įvairiai 
margas: literatūra, menas, isto
rija, socialiniai klausimai, vi
suomeninis gyvenimas, grožis, 
moterų pasaulio žinios, vaikų 
auklėjimas, šeimininkių kampe-

pamusalo temos, jeigu tik i o s i s ,- „, • ,.. .-
J.x j lis. v a. sakysim, literatūros me-

] gėją pat rauks šiame numeryje 
P. Gaučio straipsnis apie mote-

. , _ ., j rų poezija ispaniškoje Ameriko-
ms Vox populi skvnus. Tačiau - .„_ . T , . . . . 

. . r -i . . . . ne, ten pat auodant gražiai pa
tais visais savo aštrumais jis ir ' ' 

mick Place, Chicago. Tai didžio
jo žuvusiems pagerbti koncerto 
ieidinys - programa, 8 x 8 inč. 
formato, 54 psl., spausdintas iš
skirtinai gerame popieriuje. Me
niškas apipavidalinimas A. Ku
rausko. Viršelyje liaudies skulp
tūra "Pieta". Prieš pirmąjį titu
linį lapą puslapis skirtas T. Va
liaus lino raižiniui "Šauksmas 
Baltijos pajūry". Toliau visų ti-

| tulinių puslapių vienjetės A. Ku-
! rausko. Be kita ko leidinyje at
spausdinta Lietuvio partizano 
laiškas išeiviams, abiejų kanta
tų tekstai. V. Jakubėno "Vil
niaus varpų" muzikinis aptari
mas ir koncerte dalyvaujančių 
chorų aprašai. 

• ANTONIANUM, 1965. Spau 
dai paruošė Pranciškonų Šv. An
tano gimnazijos abiturientai 
Kennebunkporte, Maine. Atspau 

j dė pranciškonų spaustuvė Bro-
I okiyne. Gausiai iliustruotas lei-
! dnys. supažindinąs skaitytoją su 
Į šiame krašte tokia vienintele 
i lietuviška berniukų gimnazija. 

inž. Vytautui Paviičiui atminti. 
Apie architektūrinius pamink
lus ir jų likimą JAV rašo V. Se-
nuta. o apie Eifelio bokšto sta
tybą Alg. Jasaitis. Plati ir įdomi 
apžvalginė žurnalo dalis. Prenu
merata S5.00. S2.00 studentams. 

stmy 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

tR MĖGĖJAMS 
Daug sutaupys'te pirkdami čia 
įvairių filmų foto aparatus ir 
jų reikmenis. Pasinaudoki^ 
patogiu planu atidedant pasi
rinktus reikmenis Kalėdom;- i 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų j 
aptarnavimas. Atdara pirmad' i 
ir ketvirt. vakarais iki* 9 vai. I 

3314 Wesf 53rd Slresf 
Chicago 29, fllinols. 

Tel. PR 6-8998 

VIETINIŲ IR IMPORTUOTŲ AUTOMOBILIŲ 
(Complete auto service) 

PllMS TAISYMAS IR APTARNAVIMAS 

: ^ 

>L 

E R W I N ' S A U T O REPAIR, INC. 
221S Wsst 69fh Street, Tei. EE 4-6900 

CHICAGO, ILLINOIS 60636 
^ J 

rjr 
SUSTOKIT, APŽIŪRĖKIT — 

MOŠŲ METINĮ IŠPARDAVIMĄ 

STEIN TEXTILE CO 
Didelis užuolaidų skyrius, kuriame galit savo langams pssi-

rinkti urminėmis kainomis iš tūkstančių jardų užuolaidoms de
koratyvinių medžiagų, ne iš mažų pavyzdžių, bet iš didelių 
ritimų: damasko, brokados, "boucie's", "fiberglass". Jei jūs 
nemokat siūti, mes jums jas pagaminsim. 

PIRKSIT NEBRANGIAI IR GAUSIT DOVANA-
Stein Textile bendrovg yra pirmoji, snri parūpino vilno

nio, šilko, nylons, taffetą, aksomo, angliškų medžiagą paltams 
ir kostiumams siuntimui artimiesiems j Lietuvą ir tolimąjį Si
birą už žemas kainas. 

616 W. Roosevelt RdM Chicago 7, Iii., HA 7-3737 
Atdara kasdien ir sekm. 9:15 r. iki 5:30 vak. Pirmad. uždaryta. 

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

^ 

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

LIETUVIŲ ĮSTAIGA 

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

23f G W. Roose ve Ii Road Tel. S E eley 3-4711 
Atdara pirmad. ir kftvir . 9—9 vai., antr. , trer. Ir šeštadieniais nuo 

) iki 6 vai . Sekmad. a tda ra nuo 11 iki i:Z(' v. po pietų 

-

I 

pasakomos netrafaretines is 
raiškos priemonėmis. 

Įdomus, vietomis kaktomuši 

iliustruotus tris poezijos verti
mų puslapius. 

ST. ZABRODSKAS 
MIESTO IR NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS 
Atlieka remonto, perstatymo ir na

mu statybos darbus, cemento darbus, 
elektros įrengimus ir kt. Išrūpina 
reikalingus leidimus, j.š miesto val
dybos namų statymui, pertvarkymui 
ar remontavimoH. 

Visa,- darbai yra garantuotas ir 
apdraustas. 

2040 West 52nd Street, 
Tel. PR. 8-7887 

CHICAGO, ILL. 60609 

yra gyvas. Tik būtų negerai, jei
gu visi kampuotumai įgautų ko
kio nors piktybinio pobūdžio. 
Pavojus, atrodo, kartais yra, ir 
redakcija čia turėtų atidžiai bu
dėti. 

Jeigu ko šiame numeryje pa
sigendame, tai platesnio straips
nio ryšium su artėjančiu ateiti-
ninkijos kongresu, nes šitas 
"Atei t ies" numeris y ra kaip tik 
prieškongresinis. o kongresui 
skirta tik pirmojo puslapio 
užuominos. Nors žurnalo nume
ris i r gegužės mėnesio, bet išei
nąs j au birželio viduryje, tai, Į 
sklaidant jo puslapius, norėtų- j 
si r as t i ryškesnį akcentą tam, 
kas lietuviškąją visuomenę šiuo 
metu taip sukrečiančiai jaudina. , 
būtent — stipresnį pabrėžimą 
lietuvių tautos dvidešimtmečio j 
laisvės kovų sukakties. 

• LAIŠKAI LIETUVIAMS, i 
1965 m., birželio mėn., nr 6. p « n p M f l r t r i V 
Numeryje tęsiamas konkurse * * * * * » " I f l U U U f 
premijuotųjų straipsnių spaus- L U M B E R C O -
dinimas: Jono Jaškausko "Tė- j STASYS LTTTVTNAS, Prez. 
vai ir bręstant is jaunimas" ir 3039 S. Halsted S t , VI 2-1272 
Vasario 16 gimnazijos mokinio Apkainavimą ir prekių pristatymą 
Ar tūro Hermano "Mes ir tėvai", j teikiame nemokamai 
TZ* L-ita Vn n r n f Ar V R t p H a n c R&*tini atdara kasdien nuo 8 va.1 
ac Kita ko pror. ar. v . tsienaus- „ ^ lk, 6 Tal v a k a r 0 l r s^tadi»-
kas r a šo apie meilę šeimoje, Al- j - r , ° ^ ! g S.. * J . * ^ - P ^ " - L.i>T.n. 

^^s^i^i^^ WBi«i • 

MARQUETTE PARKE--
AMERIKOS LIETUVIŲ SOSTINĖJE 

CRANE SAVIiNGS 
AND L0AN ASS0GSATS0H 

B. B. PIETKIE\VICZ, Prez. 

2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083 
PLENTY OF FKEE PAKKING 

Naujas aukštas dividendas 
/ V mokamas už investa^ Lmo 

sąskaitas 

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

• • VALAKD0S: ANTRA D. ir PKSKT. 
PIRMAI) ir KETV. 
ŠESTAJD. 9 v. r. iki i v. d. 

. • v. r. iki 5 v. v. 

.9 v. r. iki 9 v. v. 
.Trf-čiad. uždaryta 

Pristatome Visokiy Rusiu 
STATYBA? IR MAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGA 

Taupykite savo pinigus pas mus. O jeigu jau esate pasiruošę 
įsigyti savo namus ir norite gauti paskolą, tai imkite ją Marąuette 
Parke — Amerikos Lietuvių sostinėje, Chicago Šavings and 
Loan bendrovėje, kur visada gausite teisingą patarnavimą, pel
ningą dividendą ir apdraustą savo santaupų saugumą. 

Chicagos Savings bendrovė jau 40 metų teikia jvairius fi
nansinius patarnavimus šio didmiesčio ir io apylinkių lietuviams. 
Tūkstančiai pasinaudoja jos patarnavimais. Kviečiame jais pa
sinaudot ir Jus. 

Mes nesiveržiame tapti pačia didžiausia įstaiga, bet stengia
mės visuomet teikti geriausius patarnavimus mūsų taupymo ir 
skolinimo nariams ir visada siekiame finansinės stiprybes. Šios 
bendrovės vadovybė ir šiandien tęsia tą pačią atsargią, protingą 
pinigų administravimo politiką, kuri apsaugo Jūsų santaupas ir 
neša Jums gerus dividendus. 

• Vocotion CM» 
• CoHeg. Bonus Sc - -31 
• Mom. Mortgog. locr* 
• Hom. lmproveT>en* Loanl 
• Chfi*ffttai CiŲb 
• injvr.d Fomiiy Sovingt 
• Nota f y Pubf'C Sftrvk. 
• Al! f y p . i of intvranem 
• FfM communily r o o m fof your OrgOn'jotlOd 

• Cath ch.ctr» and poy ofĮ fo-m!y bH!s w;tti ovr 
tpec;o! ~>on«y ord.r ch»ck«. No N m c ) charg« 
fo fn«mb«rf 

• U. S. Poi*ai Sfcmp MccNin. S«rvk« 
• Set! o i d reieem U. S. Bo"di 
• Two ierge f r * . par i te) i0tf 
• t>riv.-(n Win<iow 
• Sov»-by-Mail IClt, 
• ^rove' .r i CH»ckl 
• S = > Oepojif Bot t 

Mokame aukštą 

R WAGEN 
1 

A N G L Y S 
SINCLAIR ALYVA 

3605 West 63rd St. 
StjperFIome i 

POrtsmouth 7-8020 

HAHDY H0URS 
Monday 12:00 P.M.-8:00 F.M 
Tuesday 9:00 A.M.-4:00 P-M 
Wednesday . . Closed Ali Day 
Thursday 9:00 A.M.-8:00 PM. 
Friday 9:00 A.M.-8:00 PM 
Saturday . . - . 9:00 A.M.-12:30 P.M. 

4 i% 
4 

dividendą investavimo 
sąskaitoms 

and LOiN 

ASSOO'ATIDH 

NELAUKITE, nes rytoj gali būti pervelu! 

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsą kompaniją. Nelaimei išti
kus neturėsite jokiu nemalonumų. 

G E \ E K A U M A I AGENTAI ŠIT/ kompanijų: 

^ 

AMERICAN BONDLVG 
AMERICAN TNDKM.VITT 
CAStALTY MTTI 'AL 
FIDELITT & DEPOS1T 
KIRK & CASĮJA3CTT OF CON'N". 
GIBRAT.TAR INSURANCE 
THK HANOVER 
HIGHWAT INSURANCE 
THK HOME 
r NT K P. STATE 
LASAIvLE CASKAKTT 

MANHATTAN KIRE & MARINE 
MERCURT MITUAL 
MONARCH 
NATIONAL T'NTON 
NKW YORK KIRK 
SECKRITT rNSDRANCB 
I 'NITKn STATES FTRE 
T'NIVERSAI, INSI-RANCE 
WF:STERN KIRE & CASL'ALTY 
CAEIKORNTA LIFE 

6245 So. Western Ave. Chicago, Illinois 60636 GR 6 - 7575 L 

Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Boird of Undmvriters 

OlAIUf and MAY, be. 
222 W . Adams Street Room 800 

Telefonas CEntral 6-5206 
JP 

file:///ation


Nuo impresionizmo iki abstrakto 
Kun. Petro Dzegoraičio tapybos paroda Drauge 

Kunigų Vienybės seimo proga 
"Draugo redakcijos fojė atida
lytoji ir dar tebevykstanti kun. 
P. Dzegorafčio tapybos darcų 
paroua, be kita ko įdomi dar 
ir tuo, kad joje labai akivaiz- j 
džiai regime, jei ta'.p galima iš
sireikšti, naujo dailininko gimi- j 
mą. Ir šia prasme paroda yra j 
apžvalginė, pristatanti žiūrovui 
nueitąjj dagininko kel;ą nuo mė
gėjiškai naivaus pirmojo tapi- j 
nio "Rudens puokštė" ligi su
brendusiai išbaigto abstrakto; 
"Senas vitražas". 

Visa P. Dzegoraičio kūryba 
labai tiksliai telpa tarp antras- \ 
tėję minėtos skalės. Net daugiau ; 
— atrodo, kad aplamai impre
sionistinis spalvos, šviesos ir 
objekto suvokimas bus labiau
siai ir pažadinęs P. Dzegoraičio, 
kaip dailininko, gimimą. Šitas 
impresionistinis antspaudas jau
čiamas ir vėliausiuos, jau ab-
straktan pasinešusiuos jo dar
buos. Tuo P. Dzegoraitis yra ir 
savotiškai originalus, nes dau
guma mūsų abstraktistų yra 
labiau artimi ekspresionizmui, 
ypač jaunesnieji. 

Kur yra P. Dzegoraičio silp
nybė ir kur stiprybė? Manytu
me, kad s.Ipnumas yra visuos 
tuos saldžiai atvirukiniuos par
kų, miškų bei pakrančių moty
vuos, o gerumas kad ir litera

tūriniais vardais pavadintuos 
rašiau abstraktuos, kaip Senas 
vitražas. Gėlės (ne natiurmor
tas), XX amžius. Užburtos gė-
ės. Jėga, Pavasaris. Tai jau 
"arbai, kuriuose mus domina 
\e tiek temos įvardinamas, kiek 
:p?.'vin:ai. grynai tapybiniai pa-
-eikslo sprendimai. Jais kaip tik 

? Dzegoraitis prisistato kaip 
akylaus dėmesio vertas dailinin
kas, nors vietomis dar neišsiva-
lavęs iš impresionistinės įtakos, 
kaip, sakysim, Gėlių ir Pavasa
rio mėlynumas, primenąs būdin
gąją Monet spalvą. 

Parodoje išstatyta 25 darbai. 
Ją galima lankyti redakcijos 
darbo valandomis ir šeštadie
niais iki 12 vai. k. b. 

Švento Antano DRAUGAS, šeštadienis, 1S85 m. birželio mėn. 26 d. 

gimnazijos re 

žodis 
kt. 

Kun. Petras Dzegoraitis 
Iš parodos 'Draugo*' redakcijos fo.ie 

T*T 

(Atkelta iš 2 psl.) 
kaupt jos metiniams nuosto
liams mokėti. Jaunimas yra ne
palyginamai brangesnis už pi
nigą. Tai kiaurai suprantame 
visi. Lietuviams pranciškonams 
Visagalis jaunimo atžvilgiu, a t 
rodo, yra uždėjęs išskirtinę pa
reigą. Toronte mūsų Prisikėli
mo parapijoj prieš 12 metų 
įrengiant sales, labiausiai buvo 

Senas vitražas atsižvelgta į jaunimą. Šį pava-
i sarį daugiausia tuo tikslu sta-

"~ tomos naujos patalpos — para-

Nauji archeologiniai radiniai 

Palestinoje 
J . DAINAUSKAS 

Kun. P. Dzegoraitis Gėlės i _ 

• Sovietinio poeto Eugenijaus 
Jevtašenko dėmesys Šventajam 
Raštui ir enciklikoms. Kaip 
"The Register" birželio mėn. 13 
d. laidoje žinia iš Turino, Itali-
jos, Informuoja, Jevtušenko va
kariečiams žurnalistams yra pa
reiškęs, kad jis ypač domisi 
Šventuoju Raštu ir dažnai jį į 
skaitąs, nes pats jaučiąsis labai 
artimas kai kuriems krikščionis-
kiems principams. Jis taipgi 
skaitąs ir popiežiaus Jono XXITI 
enciklikas ir esąs sujaudintas 
jų gilaus humaniško ir dvasinio 
turinio. Kaip žinome, Jevtušen
ko yra šiuo metu vienas iš po- i 
puliariausių jaunesniosios kar
tos rusų poetų, kartais svo kū
ryba pamaištaująs prieš reži
minę rutiną ir varžtus. 

• Aptariama E . Mieželaičio 
kūryba. Vilniuje pasirodė stam
bi kritiko J . Lankučio studijinė 
knyga "E. Mieželaičio poezija". 

• Konkurse pripažintos ver
tingiausios knygos Lietuvoje. 
Ten paskelbti "Vagos" leidyk
los kasmet organizuojamo kon
kurso duomenys. Skaitytojai tu
rėjo pasisakyti apie 1964 m. ge
riausias ir gražiausiai išleistas 
knygas. Dabar rašoma ("Komj. 

KAS APIE TAI 
RAŠYS? 

(Atkelta iš 1 psl.) 
nau, ir ''Aidų" ir kitų leidinių 
puslapiai šiam reikalui būtų 
mielai skiriami. Pagaliau ir 
atskira studija apie vieną ar 
kitą mūsų rašytoją ar literatū
rinių straipsnių rinkinys, pasi
dairius leidėjų, dar galėtų išei
ti ir visai atskira knyga. O tai 
jau būtų visai konkreti šios 
drenos mūsų gyvenimo duoklė 
visos tautos kultūriniam aruo
dui . 

Šitokioje situacijoje yra la
bai sveikintinas "J Laisvę fon
do lietuviškai kultūrai ugdyti" 
užmojis išleisti 1966 metais 
didelę, studijinę ir kolektyvinio 
darbo knygą apie laisvojo pa
saulio lietuvių literatūrą 1945 
—1965 m. laikotarpiu. Tikima
si, kad šis leidinys bent dali
nai atpirks atskirų studijų trū
kumą čionykštėje mūsų lite
ratūrinio gyvenimo vagoje. 

K. Brd 

Tiesa", nr. 110), kad pagal at
siliepimų daugumą vertingiau
siomis 1984 metų "Vagos" (b. 
grožinės literatūros leidyklos) 
išleistomis originaliosios prozos 
knygomis pripažinti lietuvių ra
šytojų romanai: J. Avyžiaus 
"Kaimas kryžkelėje", J. Mike
linsko apysaka "Vandens nešė
ja". J. Dovydaičio "Žydrieji eže
rai". Vertingiausiais poezijos 
leidiniais pripažinti: Ed. Mieže-
iaičio "Lyriniai etiudai", K. Į 
Kubilinsko poezijos rinktinė 
"Lygumos dainuoja" ir J. Mar
cinkevičiaus poema "Donelaitis", j 

Rusų ir sovietų tau tų rašyto
jų kūrinių vertimų tarpe ver-, 
tingiausiais laikomi latvių rašy
tojo V. Lacio "Po darganos", 
D. Granino "Skrendu į audrą", 
J. Germano "Brangus mano 
žmogau'". Iš užsienio rašytojų 
vertimų išskirti: J . Steinbecko 
"Mūsų nerimo žiema", V. Hugo 
"Paryžiaus katedra". J. Londo
no "Martin Eden". Gražiausiais 
1964 m. leidiniais pripažinti: A. 
"Vienuolio "Užkeikti vienuoliai" 
Cdail. S. Valiuvienė), J . Janonio 
"Ave vita" (dail. V. žilius), E. 
Mieželaičio "Lyriniai etiudai" 
f dail. R. Gibavičius). 

• Paminėtos J. Juškos 150-
. šios gimimo metinės. Lietuvoje 
paminėta kalbininko ir tautosa
kininko Jono Juškos 150 m. gi
mimo sukaktis. A. Mockus "Tie
soje" (birž. 9. nr. 133) pastebi, 
kad J. Juškos darbai žymia da
limi persipynę su brolio Antano 
Juškos veikla. Tai esąs re tas 
kultūros istorijoje reiškinys. J. 
Juškai priklauso nuopelnai, lei
džiant dainas ir lietuvių kalbos 
žodyną. Būdinga, kad. J. Juš
kos sukaktį minint, dabar pri
mygtinai nurodyta į broliams 
Juškams teiktą aktyvią rusų 
mokslininkų ir mokslo įstaigų 
paramą. Lietuvoje išleistos vi
sos brolių paskelbtos dainos 
ir kt. 

• I>idinys su M. K. Čiurlio
nio paveikslais ir Nėries poezija. 
Lietuvoje išleistame "Bičiulys
tės" leidinyje įdėtos M. K. Čiur
lionio aštuonių paveikslų repro
dukcijos su S. Nėries eilėraščių 
ciklu "Iš M. K. Čiurlionio pa
veikslų". Leidinio tekstai lietu
vių, rusų, angių, vokiečių ir 
prancūzų kalbomis. 

Šveicarų bei prancūzų spau-1 
doje pasirodė žinių apie 
raštų ritinį, rastą praeitų 
metų pabaigoje Masadoje, pr ie ; 
Negyvosios Jūros. Masadoje bu-
vo uolėta karaliaus Erodo tvir- j 
tovė, kurioje dar ilgai žydų su- j 
kilėliai priešinosi romėnams 
j au po to. kai 70 m. po Kr. Ti
t a s Jeruzalę buvo sulyginęs su 
žeme. 

Tos tvirtovės šiaurvakarinių 
įrengimų vienoje patalpoje po 
griuvėsiais buvo rasti du riti
niai, kurių vienas apima 81—85 
psalmių rankraštį. Tai yra pir
mas raštų ritinys iš Antrosios 
Šventyklos laikotarpio (nuo 
516 m. prieš Kr. iki 70 m. po 
Kr . ) . To ritinio rašmenys yra 
visiškai tokie pat, kaip ir riti
nių, ras tų Qumran vietovėje, 
irgi prie Negyvosios Jūros . Iki 
šiol padaryti rastų psalmių 
tekstų išskaitymai rodo jog jie 
beveik pažodžiui ati t inka ki
tiems išlikusiems tų psalmių 
hebraiškiems tekstams. Gi sti
lius ir išsireiškimai antrojo ri
tinio visai nesiskiria nuo ne-
šventraštikų tekstų, rastų Qum-
rane. 

Toje pačioje patalpoje, kurio
j e tvirtovės gynėjai trejus me
tus gyveno ir kovojo su juos 
apgulusiais romėnais, taip pat 
buvo ras t i keturi lotyniški do
kumentai , surašyti papiruso 
lakštuose. Papirusai su lotyniš
kais tekstais iš viso yra didelė 
retenybė. Jų tikrą vertę isto
rijai, o ypač Masados tvirtovės 
kovos istorijai, galima bus nu
statyti , tik paskelbus jų turinį 
bei fotostatus. Kiek galima iš 
paviršutiniško apžiūrėjimo spręs 
ti, vienas tų lotyniškų papirusų 

turįs duomenis apie rūbus bei 
aprangą. 

Kitame tos pat patalpos kam
pe rast i indai, krepšiai, ginklai 
ir keliasdešimt apvalių akme
nų, tikriausiai vartotų smogti 
į priešą, o taip pat ir daug su
daužytų skydų gabalų. 

Atskiro pastato griuvėsiuose 
atkasti dviejų eilių kolonų li
kučiai. Pastatas, savo išilgine 
ašimi nukreiptas į Jeruzalę ir, 
atrodo, galėjo būti ir sinagoga. 
Ten pat ras tas indas su į rašu: 
"Kunigų dešimtinė", dvidešimt 
molinių žibintų ir bronzinio 

iiiiifiiimiiiiiiiiiiiiiiiJiiiiiiiiiiiiiiimmTSi 
rakto likučiai. Jei tai t ikrai bu
vo sinagoga, tai ji būtų seniau
sioji iš žinomų iki šiol i r vienin
telė iš Ant ros Šventyklos lai
kotarpio 

Neabejotina, jog istorijai 
svarbiausi y r a ras t i tų penkių 
psalmių rankraščiai , ypač to
dėl, kad Qumran (t. v. Negy
vosios Jūros) raštų amžius y ra 
labai sunkiai nustatomas. Nau
jai a t r a s t a s 81—85 psalmių 
tekstas y ra neabejotinai para
šytas prieš Masada tvirtovės 
sugriovimą, t. y. prieš 70 me
tus po Kristaus. Užtat t a s ra
dinys gali daug padėti i r Qum-
ran ritinių tekstui analizuoti bei 
jų atsiradimo amžiui geriau nu
statyti , kas. savo ruožtu, gali 
paryškinti i r Senojo testamen
to tekstus. 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION 

Pati žinomiausia ir patikimiausia firma Amerikoje, turinti dau
gel metų patyrimo siunčiant 

DOVANAS — SIUNTINIUS j USSR. 
Gavėjas nieko nemoka. Tūkstanč;ai klijentų patenkinti. Garan

tuotas skubus ir tikslus pristatymas. Visi siuntiniai apdrausti. Vi
suose mūsų skyriuose yra gausus aukštos rūšies prekių pasirinki
mas prieinamorn kainom. 

Dėl informacijų ir nemokamų katalogų kreipkitės j visus mūsų 
skyrius. 

Tel. 

W. 

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 
\ E.T.V YORK, 3, X. Y. — 39 - 2nd Avenue 

XEW YORK. X. Y. 10011. 108 \Vest 14th St 
BKOOKLYN 11, N. Y. — 370 Lnton Avern*- . 
BROOKLY> 7, X. Y. — 600 Sntter Avenue ' . . . . ' . ' . ' 
ATHOI.. Mass. — 61 Mt. Pleasant Street 
BOSTON 18. Mass. — 271 Shawmut Avenn 
SOITH BOSTON, MASS.. 327 W. Broadnay . . . 
B.IFALI.O 6, X. Y. — 332 Fillmore Aveniu; 
CHICAGO 22. III., — 2222 W. Chicago Av<«ue 
CHICAGO S, m. _ 3212 So. Halsted Street 
CI,EVr;I~rtND 13, Ohio — 904 Literary Koad 
DETKOIT. Mietu—^300 Michfean* Avenue 
GRAVI) RAPH>S. Mich. — 636-38 Bridge St., X 
HAMTKAMCK, Mich. — 11333 Jos. Campan 
HARTFORD. 14, Conn., 200 Franklin Ave. Tel. 233-8030 
IRVINGTON 11, X. J. — 762 Sprtngfield Are. 
YOUNGSTOVVN 3, Ohio — 21 Fifth Avenn; 
LOS ANGELES 22, Calif.—960 So. Atlantic Blvd. 
LAKKUOOD, X. J. — 126 - 4th Street 
\EWARR 3, X. *. — 428 Sprtafffield Avenue 
XEW HAVEN, Conn- — 509 Congress A*e. 
PATTKRSON 1. X. J. — 99 Maln Street 
PASSAIC. X. J. — 176 Marke* Street 
PmL.VDFI.PmA 23, Pa. — 525 M. Girard Ave, 
PITTSBI RGH 3. Pa — 1307 E. Garson Street 
SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street 
vVATIRBFRY, Conn. — « John Street 
WOKCESTER, Mass. — 174 Millbnry Stree* 
YONKERS, X. Y. — 555 Nepperhan Ave, 

.AF 4-5456 
CH 3-3005 
. EV 4-4952 

. .DI 5-6808 

. -CH 9-6245 
. .LI 2-1767 
AX 8-0068 

TF 6-2674 
. BR 8-6966 
.WA 5-2737 
. -TO 1-1068 

VI 1-5355 
. . GF 8-2256 
.GL 7-1575 
ir 246-0215 

. ES 2-4685 
RI 3-0440 

.AX 1-2994 
FO 3-8569 

. BI 3-1797 
. FO Ž-1446 
MT 4-4619 

. GR 2-6387 
PO 5-5892 
H E 1-2750 

. FI 6-1571 
. P F 6-6766 
. SW 8-2S68 
. GR 6-2781 

2'ijos namai. New Yorke jau 
amas gražiausias žemCs 

sklypas kultūros židiniui kurti, 
kuriame jaunimui skiriama pa
ti pirmoji vieta. Kennebunkpor-
te gi turime šv. Antano gimna
ziją. 

Mieli Geradariai, brangūs lie
tuvybės mylėtojai, ir toliau rem-
klte mus jaunimo auklėjimo 
darbe! Tos paramos pranciško
nai laukia iš kiekvieno, kuriam 

I brangi Lietuvos ateitis — jau-
[a inas Labiausiai Jūs, tėveliai 
ir motinėles, palaikykite mus, 
dusdami j šv. Antano gimnazi-

moliytis savo sūnus. Dievui 
j gelbstint, bendrom jėgom, mes 
J galime pasiekti didžių laimėji-
jmų. 
j Tėv. Leonardas AndrJekus,OFM, 

provincijolas ir rektorius 
1S65. VI. o. 

(Iš Antonianum 1965 m.) 

Petk us 
TĖVAS IR SŪNUb 

MARQUETTE FUNERAl HOMc. 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

2533 VVest 7fst Si. Telef. GRovehilI 6-
1410 S. 50th Ave,, Cicero. T0wnhal! 3-2 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI 

STANDARD FEDERAL 
SAVINGSdLOAN ASSOCIATION 

4192 ARCHER AVE. — CHICAGO, ILLINOIS 60632 
Telef, — Vlrginia 7-1141 

TURTAS — £90,000,000.00 REZERVAI — $8,800,000.00 

Vienintele lietuviška bendrove Chicagoj mokanti dividentus kas 

3 mėnesius. Dabartinis dividentas 4- ^ % visoms taupmenoms. 

PASKOLOS NAMAMS ĮSIGYTI AR TAISYTI 

PRIEINAMOMIS SĄLYGOMS 

: ^ 

V A L A N D O S : 
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais 

nuo 9 iki 8 vai. vakaro 
Antradieniai ir penktadieniai? 

nuo 9 iki 4 vai. vakaro. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 

Trečiadieniais nedirbama. 

JUSTTN MACKI£WICH, 
Valdybos pirmininkas 

JUSTIN MACKBEWICH, J r . 
Prezidentas 

^ : 

GUŽAUSKU BEVERLY HILLS GiLiNYčIA **£Lį% 
GerfauukM gSLH dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

Ir kitų papuošimų 
244S Wwt 63rd STREET 

Tetef-PB 8-0883 PR 8-0884 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidoruvią Direktarhi Asociacijos Nariai 

STEPONAS C. LAGKAVYICZ 
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213 
2314 W. 23rd PLACE Tel. Vlr^inia 7-6672 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 S. CALIF0RNIA Tel. LAfavette 3-3572 

ANTANAS M, PHILLIPS 
3307 LITI"AMfA AVE. Tel. YArds 7 3401 

POVILAS j . RIDIKAS 
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-19U 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
10821 S. MICHIGAN AVE. Tel. COmmodnre 4-2228 

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

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

file:///Vest
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olerų 

Redaguoja St. Semėniene. 6507 S. Troy St., Chicago, 111., 60629 
Tel. 925-5988" 

APIE VAIKIS IR MŪSŲ 
BENDRAVIMĄ SU JAIS 

M. BUTKIENE, Reading, Pa. 

Didžiausia tėvų brangenybė— I pilnai įsitikinęs, kad reikia pa
vaikąs. Niekas pasaulyje negali j t a r t i : "Taip, imkite", 
suteikti tiek džiaugsmo, išdidų- Nereikia pamiršti , kad nema-
mo ir laimės, kaip vaikas. O j ža tėvų galvoja, jog 
kartu toji mažoji būtybė reika- vaikai yra be klaidų 
lauja daug darbo, dažnai neš
dama ir nemaža nemalonumų ir 
baimės, ypač rūpesčių dėl jo 
sveikatos. 

Nors jis pats bejėgis, bet su
geba priversti suaugusius suk
tis apie save, išardo nusistovė
jusią ligi jo a t s i rad imo gyve
nimo tvarką ir biudžetą. 

Augantis vaikas vienu ir t uo 
pačiu metu yra i r žvėrių dre-
siruotojas, ir kalėjimo budėto
jas, ir kar tu sielų gydytojas , net 
burtininkas, kur is keliais s te 
buklingais žodžiais vėl gali a t 
statyti tėvų sudužusias viltis. 
Nors ir mažas vaikas , bet t u r i 
energijos, kaip garvežys , fanta
zijos, kaip pasakorius. J a m sve
tima ramybė, j i s naivus, ka ip 
mažas žvirbliukas, o ka i pake-

šelmoje, Kurioje B šešių asme-jf 
nu pasimirė peaki, užsikrėtę nuo 
savo numylėtos papūgos jos [ 
specifine liga. 

Ar vaikas meluoja? 
Atsakymas į ši klausimą ga

li būti tik vienas — ne. Vaikai 
nemeluoja. Ligi 5-6 metų jie 
kalba neatskirdami tikrovės nuo 
fantazijos, kuri pas juos labai 
išsivysto, ypač kai suaugę jiems 
daug pasakoja ir skaito pasa
kas. Vaikai tiki kiekvienu jiems 
pasakojamu atsitikimu. I r jie 
visa tai pergyvena taip stipriai, 
kad pvz. jie mano, jog auksinės 
žvaigždės tikrai krenta ant že
mės. Jie girdi, kaip medžiai t a rp 
savęs kalbasi; kaip krosnis šau
kia šeimininkę, kad pyragas jau 
iškeptas. 

Neturinčios savo lėlės mer
gaitės paima medžio gabaliuką, 
susuka skuduriuke ir mato jame 
savo pamiltą lėlę. 

Todėl nereikia mažiems vai
kams sakyti, kad jie kalba ne
tiesą, o atvirkščiai — reikia tik 
suprasti jų fantaziją. Bet su-

idealūs, o 
jei kokią klaidelę pastebi, len
gvai dovanoja, nes t a i nuosavas I laukusiems 5-6 metų vaikams 
kraujas . Tik tokiems tėvams ne- { galima jau pradėti švelniai aiš-
pat a r t ina įvaikinti svetimų vai- kinti, kaip atskirti tikrovę nuo 
kų. Geriau tegul imtų šuniuką j fantazijos, bet neminėti žodžio 
ar katytę , kurie ta ip pat lengvai i "melas", kurio reikšmės toks 
užkariauja bevaikių širdis, nes 
kiekviena širdis t rokš ta ką nors 
mylėti ir globoti. 

Kaip apgaunamos moterys 
netikrais kvepalais 

Amerikoje tenka dažnai gir
dėti apie vaikų įsūnijimą, ypač 
kino ar t i s tų šeimose, kurie ne
turi savo vaikų: Jack Benny 
(vieną mergai tę) , dainininkė 

mažas vaikas dar nesupranta. 
Jis savo fantaziją laiko tikro
ve ir fanatiškai kovoja dėl sa
vo "tiesos". 

Pradėjus mokyti vaiką — sa
kyti t ik tiesą. Nereikia sunkiai 
bausti už melagystę. Reikia 

Marija ir Antanas Rudžiai piauna vestuvinį pyragą sidabriniame su
tuoktiniu jubiliejuje Chicagos South Shore Country klubo baliaus salė
je . Asistuoja jos jauniausiu vaikų porele: Rožyte ir Morkutis. 

Nuotr. V. Juknevičiaus 

Pa t t i Page (du vaikus) , B o b ; p r a t i n t i a t P r a s t * ™° melagys-
Hope (net ke tur ius) . |wufcM» Į Į f ' g * j ? P * * * * 3 * ! toj*ai: 
ir ku r i e t u r i savus: Elizabeth 
Taylor, Sammy Davis, J r . ir 
i a u g kitų. Nemaža įsūnytų bū
na labai prisirišę prie savo į-
vaikintojų i r juos myli, kaip 

lia savo balselį, t a i a t rodo, k a d į —&** sa-vo t ikrus tėvus. Ne 
visos orkestro t r iūbos gro ja k a - ** reikalo y r a patar lė : "Ne tie 
karoniją. tėvai , kurie pagimdė, bet tie, 

Žinoma, ne visi va ika i savo i kurie i šaugino ' " 
būdu yra vienodi, bet j ie visi 
turi vieną bendrą bruožą, ku
rio trūksta suaugus iems: jie t u 
ri gabumą kiekvieną dieną iš 
naujo džiaugtis savo gyvenimu. 
Ne be pagrindo t a s amžius pa 
vadintas auksine va ikys te . 

Trijų asmenų gyvenimas 

Vedusių porelė, įsi t ikinusi vie 
ną dieną .kad j ie grei t pasida
rys savo pirmo vaiko tėvais , 
pradeda nerimauti ir beveik bi
joti to nepažįstamo trečio as 
mens, kuris žada pažeisti jų gy
venimo tvarką. Kuo tu r t inges 
nė šeima, tuo jai lengviau pr i 
si taikinti mintimis prie būsimo
jo šeimos diktatoriaus. Tėvams 
reikia t ik ta i saugotis, k a d ne
pasidarytų savo vaiko vergais . 
Nereikia gyventi vien vaiko gy
venimu. Reikia rūpin t i s ir sa-
vinJ ir savo sveikata. Tik tuo 
būdu galima bus išsaugot i šei
mos harmoniją. 

Vardo reikšmė 

Parinktas vaikui va rdas tur i 
gyvenime nemažą re ikšmę, ypač 
kai parinkimas vyks ta ryšium 
su pergyvenamuoju momentu . 
Pvz., Sovietų Rusijoje d a b a r va r 
dai vargina daug žmonių, nes 
tėvai, norėdami parodyt i savo 
vergišką paklusnumą raudona
j am tironui, savo berniukams 
davė Stalino vardus. Stalinui mi 
rus, nemaža atsirado ir Chruš
čiovų. O dabar jau abu liko nu
vainikuoti. Kaip dabar turi 
jaustis nelaimingi žmonės, "pa
gražinti" niekšų varda i s? 

I r seniau buvo žmonių, kurie 
norėjo matyt i savo vaikus hero
jais ir j iems parinkdavo viso
kių mitologinių herojų vardus . 
Pvz.. pavadindavo vaiką Herku-
lu. O tas. nelaimingas, išaugęs 
panašiu į viščiuką, gėdijosi sa
vo vardo visą gyvenimą ir pyko 
dėl tokio tėvų "neapsižiūrėji
mo'". 

įsūnijimo problrma 

Geriau darydavo tie, kurie 
tenkinosi krikščioniškais var
dais. Lengviausias būdas jais 
naudotis — tai vaikui duoti var
dą to šventojo, kuris vaiko gi
mimo ar krikšto dieną buvo pa
žymėtas kalendoriuje. 

Vienas Šveicarijos psicholo
gas dr. E. Tamer galvoja, kad 
tik tada galima pasakyt i "ne
imkite svetimų vaikų", kai nesi 

Todėl pa tar t ina tiems žmo
nėms, kurie neturi savo vaikų, 
o va ikus myli ar galėtų išau
ginti daugiau, kiek Dievas jiem 
davė. pasirūpinti našlaičiais ir 
tuo būdu padidinti laimingųjų 
skaičių. 

Maži vaikai ir naminiai 
gyvuliai 

Daug žmonių mėgsta laikyti 
namuose šuniuką, katytę, papū
gą a r kanarėlę. Vokietijos gy
dytojas Schreiber tvirtina, kad 
visi naminiai gyvuliai ir paukš
čiai y r a ne t ik pavojingi vai
kams, bet ir suaugusiems. 

Nėščia moteris lengvai gali Į čia dažnai būna kalti suaugu-
per savo kūną perduoti gyvulio i šieji, kurie mėgsta pagąsdinti 

kas tuo ieško sau naudos. Gerai 
išjuokti ir įtikinti, kad niekas 
jo pasakoms nepatikės; toks 
morališkas gąsdinimas stipriau 
veikia, kaip kūniška bausmė, 
kuri kartais tik verčia vaiką 
gudriau apgaudinėti. 

Saldumynų pamėgimas 
Daug vaikų mėgsta pačiupti 

saldainiuką. Kai kurie tėvai už 
tai baudžia vaiką ir saldainius, 
pyragaičius ir kitus skanumy
nus laiko užrakintus arba tokio
je vietoje, kuri vaikams nepri
einama. 

Geriau nuvesti saldainių mė
gėjus pas gydytoją ir sužinoti 
ar netrūksta kūnui cukraus. Me
dicina laiko cukrų vitaminų nai
kintoju, todėl Švedijoje uždarė 
beveik visas saldainių krautu
ves mokyklų artumoje. 

Gydymas nuo baimės 
Nemaža vaikų bijo tamsaus 

kambario ir dar labiau rūsio. 

SVEIKOS VAIŠĖS JAUNIMUI 
STEFANIJA STASDSNE, Cleveland, Ohio 

Birželis gal judriausias mė
nuo įvairiom šventėm. Žinoma, 
turiu galvoj tik šeimos šventes, 
:š kurių labiausiai populiari ir 
daugiausia šeimų liečia, ta i 
mokslo metų baigimo šventė. 
Šiam momentui atžymėti na
muose dažniausiai ruošiamos 
vaišės, kuriose daugiausia da
lyvauja jaunimas. 

Jaunimas, išėjęs iš mokyklos 
suolo, turi kaip ir paskutinę pro
gą pabuvoti savo klasės draugų 
tarpe, pasidžiaugti bendra mo-

Tokiais atvejais nesudėtingas 
vaišes gali ir pats jaunimas pa
ruošti. Pavyzdžiui, mažus už
kandėlius, savo gamybos saldai
nius, sausainius, riešutus ir t. 
t., na, ir. žinoma, gaivinančio 
gėrimo - punšą. 

Kimštos datulės 
Datulių kaulus išimti ir pri

kimšti šiuo mišiniu: 
Smulkiai sukapoti riešutus, 

pridėti truputį medaus ir tru
putį pyrago džiūvėsių. Viską 
sumaišyti, tik žiūrėti, kad būtų 

kyklos nuotaika" ir prisiminti I n e P*51- skysta ir ne per standri 
laimingąsias dienas mokykloje, i m a s ė -

Tur būt, šiame krašte nėra 
tokios srities, kur nebūtų įsi
vėlę sukčiai. Čia paliesime tik 
vieną sritį, kurioje daugiausia 
nukenčia amerikietė, o gal net 
ir lietuvė moteris. Tai netikrų 
kvepalų gamyba ir jų platini
mas, šios rūšies sukčiai daž
niausiai panaudoja pigią esen
ciją, o supakuoja savo prekę į 
buteliukus ar indelius, kuriuos 
naudoja žymių kvepalų gamin
tojai. 

John Power, buvęs FBI agen
tas, o dabar Etikos saugumo 
biuro viršininkas, atskleidžia 
visuomenės žiniai, kad kvepalų 
suktybė jau siekia multimiljo-
ninę apyvartą. Minimas biuras 
dabar pradėjo varyti didelę ak
ciją prieš šiuos sukčius, kai nu
siskundimai pasipylė iš viso 
krašto, kaip iš gausybės rago. 

Pagrindinė priežastis, kodėl 
tiems sukčiams taip sekasi su
fabrikuotus kvepalus išplatinti, 
tai žmonių silpnybė įsigyti pre
kę pigesne kaina, negu, sakysi
me, krautuvėje. 

Įklampinta klubo pirmininkė 

Viena moteris, kuri buvo ži
noma New Jersey moterų klubo 
pirmininkė, prisipažino nupir
kusi iš atėjusio į namus parda
vėjo net šešetą tuzinų buteliu
kų kvepalų. Ji , norėdama pasi-

1 ta New Yorke. Apgavikai nu
pirko 8 uncijų buteliukus ge-

, rai žinomos formos tualetinio 
vandens, kurio butelis k rau tu
vėje paprastai kainuoja §10.00. 
Jie taip perpylė į mažus, ran
kinuke nešiojamo didumo bute
liukus, 1 dramo dydžio (dramas 
— 1-16 uncijos) i r pardavinė
jo po $1.00 už buteliuką. Tokiu 
būdu jie padarė 600% pelno. 

Miami, Floridoje, detektyvai 
užtiko pardavėją, kuris turėjo 
2000 pusės uncijos buteliukų 
kvepalų, su žymios firmos už
rašu. Tas pardavėjas tą netik
rą prekę urmo kaina parduoda
vo visą kiekį už 3450.00. O jei 
tai būtų buvusi t ik ra prekė, tai 
legalioje prekyboje tas kiekis 
kainuotų net S27.OOO.00. 

Apgavikai taip įgudo t ame 
amate, kad stengiasi išlaikyti 
savo padirbtoje prekėje at i t in
kamų kvepalų kvapą. Tačiau tų 
netikrų kvepalų malonus kva
pas tuoj išnyksta, vos tik jį pa
vartojus. 

Neįsileisk pardavėjų į namus! 

Netikrus kvepalus daugiausia 
išplatina į namus atsilankiusie
ji pardavėjai, užsakymai paštu , 
skelbimais susigundžius, i r t ie
siog gatvėje, kur praeivis "įti
kinamas", kad prekė gauta iš 

ligą laukiamam kūdikiui. To
dėl, k a s nenori skirt is su savo 
gyvuliukais, tu r i pripratinti sa
ve po kiekvieno žvėriuko glos
tymo plauti rankas, o po paukš
telio pabučiavimo — savo bur
ną. Nemaža vaikų kenčia nuo 
vidurių kirmėlių, kurias jiems 
perduoda šuniukai, iš meilės 
laižydami vaikus savo liežuvė
liais. 

Pr is imint ina didelė nelaimė 

mažiukus, būtent, jei jie nebus 
paklusnūs, bus užrakinti tam
siame kambary. 

Pas tokius įbaugintus vaikus 
su fantazijos pagalba dar labiau 
išsivysto baimė ir jie naktimis 
negali užmigti, užmigę sapnuo
ja baisiausius dalykus ir dažnai 
su ašaromis atbunda. 

Jei suaugusieji pastebi, kad 
vaikas bijo tamsos, turėtų jam 
išaiškinti, kad tamsa labai nau

juos tokiu metu nevilioja vai 
giais apkrauti stalai, jie dau
giau gyvena nuotaika ir jaunys
tės džiugsmu. Tad šia ir kiek
viena mūsų jaunimo vaišių pro
ga stalas turėtų 
lengvumu, skoningumu ir pa
trauklumu. 

vienoje Austri jos kino žvaigždės j dingą, kai jis miega ar nori pa-

ilsėti. 0 šviesa tada tik kenktų 
akims ir išsklaidytų miegą. 

Gerai būtų paimti vaiką už 
rankutės, kad jis jaustų arti
mą apsaugą, nuvesti į tamsų 
kambarį. Nebloga ten nustumti 
kokį nors daiktą, pvz., lyg ne
tyčia kristų kėdė. Tą patį rei-

Vynuogių punšas 
įimti 2% puoduko cukraus. 

V-: puoduko vandens, 1 skar
dinėlę koncentr. šaldytos apelsi
nų sunkos, 1 skardinėlę kon-

pasižymėti | centr šaldytos citrinos sunkos, 
2 skardines šaldytos vynuogių 
sunkos, l 1 ! gal. vandens, 1 
kvortą ginger ale. 

Pažymėtą kiekį vandens ir 
cukraus užvirinti. Atvėsinti. Su
pilti visas sunkas ir vandenį. 
Prieš naudojant, supilti ginger 
ale. Pridėti ledų. 

L. D. Kunigaikštienes Birutes dr-jos Centro Chicagos skyriaus naujai 
išrinktoji valdyba. Sėdi iš deš. į k.: Marta Babickienė — pirmininke, 
Liucija Stasiūniene — vicepirmininke, Brone Gustaitienč — rev. kom. 
narė. Stovi iš deš. j k.: Marija Jautakienė — iždininke, Vanda Kuli
kauskienė — nare kultūriniams parengimams, Vile Genienė — rev. kom. 
pirmininkė, Leokadija Dainauskienė — sekretorė, Janina žitkuvienė 
— rev. kom. narė. v . Noreikos nuotr. 

iŠ MOTERŲ PASAULIO 
Marija Kriaučiūnienė, Lie-

kia padaryti anksčiau apšvies-, vių Moterų klubų federacijos 
tame kambary, kad vaikas ne-, Chicagos klubo pirmininkė, ir 
išsigąstų netikėto garso. Tuo Į Zuzana Juškevičienė, klubo vi-
būdu pratinti jį prie orientaci-1 cepirmininkė, daug pasidarbavo, 
Jos- [skoningai įrengdamos tautodai-

Nebloga su vaiku kartu čiu- lės kūrinių parodėlę McCormick 
pinėti patamsy sienas ir daik- į didžiosios koncertų salės fojė, 

Gintaro baliaus debiutantės Chicagos South Shore Country klubo pa
talpose. Iš k. į d.: Kristina ir Jac/jueline Mikšytės, Marvellcn Vaišno
raitė, Diana Kuoliskaitė, Patricija Murray, Cheryl Gedutytė, Donna 
Brazytė ir \ a n c e e Žabrauskaitė. 

tus ir pratinti vaiko akis matyti 
ir atskirti kiekvieną daiktą. Jo
kiu būdu nestumti vaiko į pa
tamsį, išjuokiant jį. 

Visai maži vaikai bijo judėti 
savarankiškai, vis ieško suau
gusio rankos ar mamytės sijono. 
Tokiam galima leisti pasiimti į 
lovą jo numylėtą žaisliuką: lėlę 
ar meškiuką. Vaikai mėgsta 
juos apkabinti ir su jais greit 
užmigti, jausdami, kad jie ne 
vieni. 

Patarlės 

Štai keletas patarlių, susiju
sių su vaikų pasauliu: 

Anglai sako: "Prie ko jau
nas priprato, tą senas išsaugo
jo". 

Švedai mano. kad jaunas lo
kys vienodai urzgia, kaip ir se
nas. 

Airiai galvoja, kad jaunuoliai 
nežino nieko apie senatvę, o se
ni užmiršo apie jaunystę. 

Izraelyje sako, kad jaunas 
deglas taip pat skausmingai de
gina. 

Arabai išmintingai pripažįs
ta, kad jaunystė — tai kvailys
tė, nuo kurios išgydo senatvė. 
Jie taipgi pataria suaugusį sū-; 

kai salėje vyko "Reąuiem" ir 
"'Vilniaus varpų" koncertas. 

* B. šlepetytė - Venskuvienė 
balandžio 26—30 d. Paryžiuje 
dalyvavo Pasaulio katalikių mo- : 
terų organizacijų unijos (UMO-
FC) Tarptautinio biuro ir komi- \ 
sijų posėdžiuose, atstovaudama ! 

PLKOS ir visų pavergtų tautų | 
katalikes moteris. 

Balandžio 21—23 d. B. Vens
kuvienė. pakviesta V. Vokietijos 

sekimo klubo piniginiam vajui, 
tuos visus kvepalus pardavė 
kiek brangesne kaina klubo na
rėms. "Krautuvėje aš sumokė
davau S4.00 už tokį pat kvepa
lų buteliuką, tai. kai man pasiū-1 
Iė tik po S1.00 už buteliuką, aš 
buvau tikra, kad padarysiu "ge-
tą biznį"', skundėsi toji mote
ris. 

Sukčiai, kad apgautų neap
dairų klientą, jei negauna ori- j 
ginalių buteliukų, tai bent už-
deda užrašus: "Pagamintas; 
Prancūzijoje" ar "Iš Paryžiaus", | 
arba vėl: "Išimtinai prancūzų 
formulė" ir t.t. 

Apgautos moterys Nev; Yorke 
ir Floridoje 

Kita suktybė, nuo kurios šim
tai moterų nukentėjo, išaiškin-

subankrutavusios 
ar pan. 

parduotuvės 

Katalikių moterų sąjungos (Der 
Katholische Deutsche Frauen- ; 

bund) centro valdybos, dalyva-' 
vo Vokietijos katalikių kongre- i 
se Aachene. 

Los Angeles mieste neseniai 
šimtai šeimininkių mokėjo be
silankančiam po namus parda
vėjui $5.00 už unciją "prancū
ziškų" kvepalų. Supakavimas ir 
visa išvaizda rodė t ikrą produk
tą. Tuo tarpu sukčiui ši imita
cija tekainavo vos 12c už unci
ją-

Apgavikai turi labai lankstų 
liežuvį ir išgalvoja visokiausių 
pasakų bei "istorijų", kaip savo 
padirbtą prekę parduoti. 

Todėl apsisaugoti y r a tik vie
nas tikras kelias, tai viską pirk
ti patikimoje parduotuvėje. Jei 
ir tokiu atveju įvyktų apgavys
tė, tai bent žinai, ką t raukt i at
sakomybėn. O perkant iš paša
liečių, nepažįstamų pardavėjų, 
gali būti t ikras, kad būsi tik 
sukčiaus auka, kurio i r prie ge
riausių norų vėliau neberasi! 

A. Smn. 

Nuotr. V. Noreikos "U padaryti savo'broliu. 
B i n i t l n i n k i i 
reikšmė". 

i * ' ,7l : t "Balansuot" maisto 
't X - .T- ;•. - : : : ; i i ' r 
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