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VIENOS TAUTOS PORTRETAS
Dr. V. Vardžio redaguotai knygai pasirodžius

JUOZAS DUBURYS

LITHUANIA UNDER THE SO- 
SOVIETS. Portrait of a Nation, 
1940—65. Edited by V, Stanley 
Vardys. Published in the United 
Statės of America in 1965 by Fre- 
derick A. Praeger, Ine., Publishers. 
Knyga yra 299 psl., 8y2 x 51/ž inč. 
formato, kietai įrišta, kaina $7.00, 
gaunama "Drauge”.

*

Antrojo pasaulinio karo ir po
kario metais Amerikos knygų 
rinką gausiai buvo užtvinę lei
diniai, draugiškai palankūs nau
jajam ginklo sąjungininkui — 
Sovietų Rusijai. Vienos tų kny
gų atvirai prorusiškai propa
gandinės prigimties, kitos — 
pseudomokslinės, vietomis kad 
ir pakritikuodamos, tačiau vi
sumoje teisinančios Sov. Rusi
jos imperializmą. Tose knygose, 
aišku, tylomis nepraeinamas 
Baltijos valstybių klausimas. Jų 
pavergimas paprastai pateisina
mas “savanoriško įsijungimo” 
ar “Sov. Sąjungos politinės re
alybės diktato” argumentais. 
Taip pat reikia žinoti, kad ne 
tik partiečiai komunistai, pro- 
komunistai ir įvairaus plauko 
liberalai, bet ir šiame krašte 
gan įtakingi vad. “baltieji ru
sai” pasirūpino, kad tokios kny
gos kiek galima plačiau pasklis
tų ir pasiektų gausią auditori
ją, ypač intelektualų sluoksnius 
ir akademinį jaunimą. Šių ei
lučių autorius turėjo progos su
sipažinti su vienos amerikiečių 
specialios mokyklos mokslinio 
tyrinėjimo (“research”) biblio
teka, pagrindinai sukomplektuo
ta caristinių rusų iniciatyva. 
Tiesiog sunku įsivaizduoti, kiek 
čia sukaupta teritorinę rusų 
ekspansiją pateisinančios me
džiagos. Tą mokyklą kasmet 
baigia 2—3,000 studentų.

Tiesa, vėliau iškilus didžio
sioms komunistų šnipų byloms 
ir senatoriui McCarthy sudra- 
matizavus komunistinio pavo
jaus Amerikoje klausimą, ėmė 
rodytis ir priešingų leidinių, bū
tent, ryškinančių Sov. Rusijos 
imperializmą, bet reikia tuoj 
pat pažymėti, kad daugelyje jų 
Baltijos valstybių pavergimo 
klausimas tik užuominomis te- 
paliečiamas arba net visai apei
namas. Ypač tai pastebima au
toriuose, kurie laikėsi pastovios 
(išskyrus valstybės sekreto
riaus Dulles laikotarpyje) Ame
rikos užsienio politikos linijos 
— Baltijos valstybių klausimo 
neaktualinti. Taip pat jėgos, 
kurios, kaip teigia mūsų apta-
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riamoje knygoje (19 psl.) prof. 
S. Sužiedėlis, po I pasaulinio 
karo, siekdamos “nedalomos 
Rusijos” atstatymo, stabdė 
Lietuvos pripažinimą, šiame 
krašte tebėra dar ir dabar gan 
įtakingos.

Minėtų faktų fone “Lithuania 
under the Soviets” veikalo pa
sirodymas yra išskirtinai reikš
mingas.

Astuoni autoriai

“Lithuania under the Soviets” 
kolektyviniai parašytą veikalą 
šią vasarą išleido Praeger lei
dykla New Yorke, finansiškai 
talkinant Į Laisvę fondui lietu
viškai kultūrai ugdyti. Knygą 
suplanavo ir vieną jos trečdalį 
parašė Wisconsino valstybinio 
u-to profesorius dr. Vytautas 
Vardys. Kitus du knygos treč
dalius užpildė šie autoriai: 
prof. Simas Sužiedėlis patei
kia istorinę Lietuvos apybrai
žą (baigiant nepriklausomy
bės karais), prof. Zenonas 
Ivinskis parodo Lietuvą II pa
saulinio karo metu, dr. Tomas 
Remeikis aptaria Lietuvos ko
munistų partijos ir sovietinės

PORTRAIT 
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1940-65

EDITED BY V. STANLEY VARDYS

Lietuvos vyriausybės prigim
tį ir jų galios praktiškąjį san
tykį, Pranas Zunde duoda 
ekonominio sovietinės Lietuvos 
gyvenimo skerspiūvį, Vytau
tas Vaitiekūnas nagrinėja 
'okupuotos Lietuvos švietimą, 
dr. Jonas Grinius pristato pa
vergtos Lietuvos literatūrą ir 
meną, dr. Vittorio Vignieri gi
linasi į komunizmo kovos su 
religija Lietuvoje metodus. Pa
ties Vytauto Vardžio paruoš
ti trys essays: nepriklausomos 
Lietuvos laikotarpio apžvalga, 
sovietinio stiliaus agresija 
1939—40 ir sovietų planavimo, 
planų vykdymo bei atsiektų 
rezultatų Lietuvoje įvertini

mas.

“Lithuania under the So
viets” be mažiausio dvejojimo 
priklauso ne informacijos, bet 
mokslo veikalų kategorijai. 
Mums, lietuivams, ta prasme 
jau daug ką sako studijų au
torių pavardės: prof. Sužiedė
lis, dr. Ivinskis, dr. Grinius 
— autoritletingi savo sričių 
specialistai, Remeikis ir Var
dys — jaunesniosios kartos 
politinių mokslų daktarai, ga
būs Amerikos aukštųjų mo
kyklų dėstytojai, dr. Vignieri, 

! Vaitiekūnas ir Zunde — pa-1

Nuotrauka R- KisieliausRugsėjo saulėje ...

vergtos Lietuvos gyvenimo ty
rinėtojai su 20 m. šio darbo 
patirtim. Kitataučiui skaity
tojui, pažįstančiam mokslinę 
metodiką, stiprų įspūdį darys 
pilnas, sistemiškas ir metodiš
kas temų nagrinėjimas, gau
sūs šaltiniai, stipri dokumen
tacija. Daugybės faktų, įvai
rių lentelių, statistinių duome
nų naudojimas liudija, kad au
toriai klausimus svarsto giliai, 
objektyviai ir su atsakomy

Dar vienas Šeiniaus grįžimas
"Siegiried Immerselbe atsijaunina" angliškai

P. SVILIUSREJUVENATION OF SIEGF- 
RIED IMMERSELBE. A. Novel by 
Ignas Šeinius. Translated from 
Lithuanian by Albinas Baranaus
kas. Manyland Books, Ine. New 
York, 1965.

Knyga yra kietai įrišta, 8^4x51/2 
inč. formato. 247 psl., kaina $5.00. 
gaunama “Drauge”.
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trisde-Daugiau negu prieš 
šimt metų Lietuvoje išėjęs Ig
no Šeiniaus tuo metu labai ak
tualus kūrinys “Siegfried Im- 
merselbė atsijaunina”, šiuo me
tu pasirodė angliškai. Jį išleido 
lietuvius autorius amerikiečiam 
pristatanti Manyland Books lei
dykla, knygai įvadą parašė lie
tuvių literatūros bičiulis rašy
tojas ir anglų literatūros pro
fesorius Charles Angoff, knygą 
vertė praėjusių metų “Draugo” 
romano konkurso laureatas Al
binas Baranauskas, viršelį pie
šė dail. Pr. Lapė. Prisiminus 
vieną Šeiniaus knygą “Aš dar 
kartą grįžtu”, tai būtų šio mū
sų rašytojo kitas grįžimas, iš 
lietuvių literatūros į angliškąjį 
pasaulį po trečdalio šimtmečio.

Neįvertinta, aktualumo 
nepraradusi knyga

Atrodo, kad lietuvių literatū
roj ši knyga nebuvo tinkamai 
anuo metu įvertinta, tur būt, 
dėl to, kad ji išsimušė savo te
matika iš įprastų mūsų sodži- 
nių vaizdų, iš lietuviškos aplin
kos ir lietuviškos sielos išsisa
kymų. Naują ir plačią temą 
skaitytojai ir kritikai tiesiog 
neaprėpė. Jeigu kas romaną ta
da, arba bent penketą metų vė
liau, būtų pristatęs angliškai vi-1

bės jausmu. Išvados stipriai 
pagrįstos ir logiškos.

Nors veikalas parašytas ke
lių autorių ir kiekvienas jų, 
kaip įvade pažymėta, individu
aliai atsakingas už savąją da
lį, tačiau, skaitant, jokiu bū
du nesusidaro įspūdis, kad tai 
būtų palaidai surištų straips
nių rinkinys. Priešingai, kny
gos redaktorius geru išplana
vimu, rūpestingu v<sos medžia
gos suderinimu ir terminolo- 

suomenei, knyga būtų galėjusi 
nueiti per visą pasaulį, ji gal 
būtų pasiekusi milijoninio ti
ražo ne tik dėl meninės ver
tės, bet ir dėl aktualumo, nes 
naciai buvo anuomet pastatę 
ant kojų visą pasaulį. Net šim
tai iš Vokietijos išvytų rašyto
jų, mokslininkų ir kitų naciams 
nepriimtinų vyrų vargu ar taip 
tiksliai nupiešė kuriame nors 
veikale nacių didybę ir menkys
tę, kaip šioje knygoje padarė 
Šeinius.

Knyga aktuali, anot įvado 
autoriaus Angoff, ir šiandien, 
nes ir šiandien sprendžiamas 
rasinis klausimas. Įvado auto
rius šeinių gretina su George 
Orwell, Thomu Mannu, Albert 
Camus. Šeinius meniškai ir in
telektualiai mokėjo pastatyti 
rasinį klausimą, satyra ir hu-

Re|uvenation
of
Siegiried 
Immerselbe
.» n«ll IGNAS ŠEINIUS 

gijos išlyginimu įstengė išgau
ti pilnai vientisą, tarsi vieno 
autoriaus parašytą veikalą. 
Tik labai nedaugelyje vietų, kal
bėdami tais pačiais klausimais, 
skirtingi autoriai išreiškia kiek 
skirtingas pažiūras, pvz. Lietu
vos vyriausybės kapituliaciją 
1940 m. prieš sovietų ultimatu
mą Vardys pateisina (51 psl.), 
Ivinskis aptaria tai kaip “failu- 
re” (61 psl.). Vientisumo įspū- 

(Nukelta j 2 psl.)

Ignas Šeinius

moru demaskuoti nacizmo teo
rijos menkystę ir tuo pačiu jos 
tragiškumą. Tik liūdna ir keis
ta, kad lietuvio autoriaus kny
gą tenka skaityti angliškai, nes 
vargu ar kur vienas kitas lie
tuviškasis jos egzempliorius 
šiame krašte yra. Tačiau vis 
dėlto gera, kada matai, kokių 
pajėgių rašytojų Lietuva tu
rėjo.

Turinys ir sprendimai
Knygos turinys pakankamai 

pagrįstas ir kartu sudėtingas. 
Vienas aukštas nacių pareigū
nas, mokslininkas Immerselbe, 
nebeatsimena savo fiurerio pa
vardės. Supratęs, kad jau sens
ta, nutarė atsijauninti visos na
cionalistinės Vokietijos naudai. 
Tai atlieka italas mokslininkas 
Italijoj prof. Gonzano ir jo asis
tentas lietuvis dr. Petras Inke- 
tonis. Tai vienintelis lietuvis 
veikėjas šioje knygoje, gi kiti 
yra amerikietė žydė, italai, vo
kiečiai. Lietuvis dr. Inketonis, 
atjaunindamas Immerselbe, pa-

BAŽNYČIOS SUSIRINKIMO 
SVARBIEJI TAŠKAI

Ką svarstys ketvirtoji sesija

Pradedant darbus ketvirta
jai Bažnyčios susirinkimo se
sijai, kyla klausimas, ko gali
ma iš jos tikėtis. Sesijos dar- 
botvarkėn yra įtraukta 11 
schemų, kurios, jei bus pri
imtos, sudarys atitinkamus 
dekretus ar konstitucijas. Ke
lias, kuriuo kiekviena schema 
turi pereiti susirinkime, yra 
gana ilgas. Pasiūlius bet ku
rią schemą, pirmiausia susi
rinkimo , plenumas diskutuoja, 
ar iš viso reikia susirinkimo 
pasisakymo šiuo klausimu. Po 
diskusijų yra balsavimas ir, 
jei jis pasirodo teigiamas, pra
sideda diskusijos ir balsavimai 
papunkčiui. Atsiradus patai
soms, jei jų reikalingumas yra 
nutariamas, jas suredaguoti 
siunčiama schemą paruošusiai 
komisijai. Iš susirinkimo grį
žę punktai diskutuojami, bal
suojami ir priimami arba at
metami. šitokiu būdu priruoš
ta schema būna pribrendusi 
galutiniam susirinkimo balsa
vimui.

Šiai sesijai yra pateiktos 
penkios schemos, kurios yra 
perėjusios visą susirinkimo 
ciklą ir yra reikalingos tik ga
lutinio balsavimo. Tokios sche
mos yra: 1. Apie nekrikščio
niškas religijas, 2. Apie vysku
pus, 3. Apie vienuolinį gyve
nimą, 4. Apie seminarijas ir 
5. Apie krikščioniškąjį auklė
jimą. Galima tikėtis, kad su
sirinkimas šių klausimų ilgai 
neužgaiš ir juos užbaigs ati
tinkamomis konstitucijomis ar 
dekretais.

Labiausiai kontroversinis iš 
jų yra klausimas apie santy
kius su nekrikščioniškomis re
ligijomis. Čia įeina ir žydų 
klausimas. Jie tikisi, kad susi
rinkimas atpalaiduos žydų tau 
tą nuo Kristaus nužudymo 
kaltinimo ir tokiu būdu paša
lins pagrindinę atisemitizmo 
priežastį krikščioniškose tau
tose.

Dvi schemos, kurios laukia 
ketvirtosios sesijos, yra nepil
nai baigtoje stadijoje. Jų prin
cipinis aktualumas buvo nu
balsuotas; jos buvo balsuotos 
papunkčiui, nutartos pataisos; 
jos pasiųstos komisijai; patai
sos padarytos, bet plenume 
dar nepriimtos. Tokios sche
mos yra apie apreiškimą ir 
apie pasauliečių apaštalavimą. 
Ypač opi yra schema apie ap
reiškimo šaltinius. Prie jos 
buvo daug dirbta jau pirmoje 
sesijoje; ten iškilo dideli nuo
monių skirtumai ir, Jonui 
XXIII įsikišus, ši schema bu

naudoja jaunos žydės hormo
nus, ir arijas Immerselbe, tam
pa žydas, pasikeičia jo ne tik 
išvaizda, bet ir galvosena. Kie
tas nacis, kūręs nacizmą ir jį 
statęs aukščiau už viską, o vė
liau parašo visai priešingą kny
gą, kurioje šitaip samprotauja: 
“Negras ar kinietis yra taip pat 
žmonės, nuostabūs Dievo kūri
niai. Jeigu negrai būtų gyvenę 
tokiose pačiose sąlygose kaip 

vo išimta iš diskusijų ir per
duota komisijai naujam su
formulavimui. Ši schema yra 
ypač opi santykiuose su pro
testantizmu. Mat, protestantai 
nepripažįsta kito apreiškimo 
šaltinio, išsyrus Šv. Raštą.

Kitos keturios schemos, ku
rios yra pramatytos šiai se
sijai, dar turi pereiti visą su
sirinkimo darbų ciklą. Turi 
būti diskutuota dėl jų aktua
lumo, balsuota papunkčiui, pa
siųsta pataisoms, priimtos pa
taisos ir nubalsuota galutinai. 
Tokios schemos yra: 1. Apie 
tikėjimo laisvę, 2. Apie Bažny
čią moderniame pasaulyje, 3. 
Apie misijas ir 4. Apie kuni
gus ir tarnybą Bažnyčioje. 
Kiek iš šių schemų galima ti
kėtis šioje sesijoje, pasilieka 
nemažas klausimas. Schema 
apie tikėjimo laisvę buvo pra
dėta diskutuoti praėjusioje 
sesijoje, bet nebaigta. Šių dis
kusijų atidėjimas sukėlė gana 
triukšmingą reakciją, kuriai 
vadovavo a. a. Chicagos kar
dinolas A. Mayer.

Schema apie moterystės 
problemas praėjusioje sesijoje 
buvo diskutuota ir nutarta 
išimti iš susirinkimo darbų ir 
grąžinti ją ordinariniam Baž
nyčios mokymui, t. y. šv. Tė
vui. Taigi iš jo tenka laukti 
šių klausimų sprendimo.

Kalbant apie tai, ko laukti
na iš šios sesijos, verta pri
siminti, ką susirinkimas yra 
padaręs ligi šiol. Antroje sesi
joje buvo dvi schemos priim
tos ir Šv. Tėvo paskelbtos. 
Tai yra konstitucija apie li
turgiją ir dekretas apie bend
ravimo priemones (spaudą, ra
diją, televiziją, kiną ir t. t.). 
Pirmojoje sesijoje jokio pil
no dokumento nebuvo priimta. 
Trečiojoje sesijoje buvo priim
tos trys schemos: 1. Apie Baž
nyčios prigimtį, 2. Apie Rytų 
Bažnyčią ir 3. Apie ekumeniz
mą, t. y. visų krikščionių vie
nybę. Ypač turtinga ir verta 
studijų yra konstitucija apie 
Bažnyčią. Protestantiškasis pa
saulis labai gerai įvertino dek
retą apie ekumenizmą. Dekre
tas pripažįsta tam tikrą krikš
čioniškos tiesos hierarchiją ir 
gradaciją.

Apskritai, vertinant šį susi
rinkimą, iškeliama daugiau jos 
padarytas Bažnyčios nuotaikos 
pakeitimas, negu kokie labai 
radikalūs naujumai. Tačiau vi
sos dvasinės atmosferos pasi
keitimas yra labai žymus.

V. Bgd.

vokiečiai, kas žino, gal jie būtų 
atsiekę daugiau, negu dabar”. 
Tai ne dabar, bet jau prieš tris
dešimtmetį rašyti sakiniai. Ne
paisant ironijos, humoro, kurio 
ypač daug tuo metu, kada Im- 
merselbe atjauninamas ligoni
nėje, nepaisant, kad visa taiky
ta naciams, rasinio klausimo 
intriguojantis iškėlimas daro 
šią knygą įdomia ir dabar, ir,

(Nukelta į 2 psl.)
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Antroji Petravičiaus 
viešnagė Detroite

KĘSTUTIS KEBLYS

Viktoras Petravičius 
Nuotrauka A. Kezio, SJ.

Nukovęs Detroito visuomenę 
savo naujaisiais darbais šj pa
vasarį, Viktoras Petravičius vėl 
grįžo su glėbiu medžio raižinių 
rudeninei parodai. Pavasarį Pet- 
rąvičių atsikvietė Detroito lie
tuviai inžinieriai, o šį kartą — 
gydytojai, savo sąjungos suva
žiavimo proga. Paroda vyko 
rugsėjo 4—5 dienomis North- 
iąnd viešbučio salėje.

Palyginimai su pavasarine 
paroda

Parodos pas'sekimą dažnai 
nustato ne tik kūrinių meninė 
vertė, bet ir bendras įspūdis, 
kurį žiūrovams sudaro išstaty
tų kūrinių visuma. Tokiu požiū
riu ši Petravičiaus paroda ne
prilygo pavasarinei, kuri tuo
met šimtaprocentiniai pavyko. 
Atsižvelgiant į išviršines sąly
gas vienu ir kitu atveju, šį pasi
sekimo skirtumą galima laikyti 
normaliu. Pakartojimas, nors ir 
geriausio dalyko, nepadaro to
kio įspūdžio, kaip pirmasis iš
vydamas. Pavasarį detroitie- 
čiams spalvotų medžio raižinių 
Petravičius dar buvo niekad ne
matytas ir stačiai pritrenkė sa
vo naujumu. Dabar — nors vis 
dar efektingas, bet jau ne staig
mena. Pavasarinė paroda, nors 
paprastose patalpose, leido žiū
rovui neblaškomai sukaupti dė
mesį išstatytiems darbams. Šiuo

VIENOS TAUTOS PORTRETAS
(Atkelta iš 1 psl.) 

dį stiprina ir tas faktas, kad 
visi autoriai, nukreipę žvilgsnį 
į tikruosius komunizmo tikslus 
ir atsiektus rezultatus pavergto
je Lietuvoje, domisi ne tiek teo
retiniais, bet praktiniais šių 
klausimų aspektais.

Faktai teisia
Pasaulio istorija, tur būt, ne

žino kitos politinės sistemos, ku
ri tikrųjų faktų atskleidimu pa 
ti save taip sunkiai kaltintų, 
kaip komunizmas. Korėjos ka
ro metu kairiųjų pažiūrų ame
rikietis rašytojas John Ernest 
Steinbeck, italų komunistų pra
šomas pasmerkti JAV-bes dėl 
tariamo bacilų Korėjoje iš lėk
tuvų mėtymo, padarė pareiški
mą, kuriame tarp kitko paste
bėjo:

— Taip, amerikiečiai mėto 
bacilas. Jos yra tiesos bacilos, 
ir jų labiausiai bijo komunis
tai.

Komunistai iš tiesų labiau
siai bijo tiesos, ir dėl tos bai
mės klastoja viską, net ir tai, 
kas neklastotina. Juos gąsdi
nąs net tiesos šešėliai, ir dėl 

atveju, gi, dailininko grafika 
buvo rodoma toj pat salėj, kur 
vyko ir suvažiavimo darbai. Už
tat Petravičiaus raižiniai turėjo 
dalintis žiūrovų dėmesiu su įdo
miom medicinos paskaitom ir il
gais iškilmingo posėdžio sveiki- 
■imais. Tokiose sąlygose sunku 

buvo ir tikėtis, kad išsivystytų 
p inas kontaktas tarp žiūrovo 
ir dailės, kad susiformuotų 
bendras, visus pagaunantis en- 
uziazmas.

Kultūrinis suvažiavimų tonas

Šiomis pastabomis jokiu bū
du nenor u teigti, kad North- 
ande vykusi paroda savo pa

skirties neatliko, arba, kad su
važiavimų metu parodų apla
mai nereiktų rengti. Anaiptol, 
la lės parodos, koncertai ir li
teratūros vakarai visuomeninio 
pobūdžio suvažiavimams duoda 
pageidaujamą kultūrinį toną ir 
prasmingai praturtina pačias 
suvažiavimo programas. Tiesa, 
dailininkui tokios parodos daž
nai būva nuostolingos. Bet su
tikdamas dalyvauti, dailininkas 
atlieka svarbią paslaugą kultū
ros skleidimo darbe. Suvažiavi- 
mines dailės parodas pastarai
siais metais praktikuoja ateiti
ninkai ir santariečiai, ir tai, at
rodo, jau virsta gražia tradici
ja. Todėl sveikintinas ir Pasau
lio liet, gydytojų są-gos suva
žiavimo rengimo komitetas, at- 
sikvietęs Detroitan Viktorą Pet
ravičių ir jo dvidešimtį grafi
kos darbų.

V. Petravičius Užmirštos pėdos 
(spalvotas medž. raižinys)

to nuolat perrašinėja Sov. Są
jungos istoriją, komunistų par
tijos istoriją, sovietinę encik
lopediją. Nors teorijoje mark
sizmas skelbia, kad negali bū
ti teorijos be praktikos, ta
čiau praktikoje kuria praktiką 
be teorijos, šios “praktikos 
be teorijos” faktus Lietuvos 
okupantas labiausiai ir slepia. 
“Lithuania under the Soviets” 
autoriai sovietų klastojamus ir 
slepiamus faktus kelia į dienos 
šviesą, atiduodami juos pasaulio 
opinijos teismui.

Rusifikacija — tikrasis 
sovietizacijos tikslas

Nors ir gudriai Maskva mas
kuoja savo tikruosius tikslus, 
tačiau knygos autoriai, daugiau
sia naudodami pačių sovietų šal
tinius, įtikinančiai įrodo, kad 
sovietizacija turi vieną pagrin
dinį tikslą — Lietuvos surusi
nimą. Didysis istorijos kaltini
mas už padarytas ir daromas 
Lietuvai skriaudas tenka ne ko
munizmui, kaip ideologijai, bet 
pačiai Rusijai ir jos imperializ
mui. Ekonominio, socialinio ir 
kultūrinio gyvenimo sovietizaci
ją bei brutaliu religijos perse

Viktoras Petravičius Praeitis Nr. 2 (spalvotas medž. raižinys)

Spalvos ir juodosios dėmės
Parodos kataloge dailininko 

darbai vadinami spalvotais me
džio raižiniais. Tiesa, juose yra 
spalvos, bet kažin ar tikslu juos 
vadinti spalvotais ? Pagrinde 
naujoji Petravičiaus grafika vis 
tiek remiasi įprasta juodų - bal
tų dėmių ir linijų telktimi. Spal
vą, dažniausiai raudoną ar gel
toną, Petravičius vartoja tau- 
p ai, daugiausia tik juodų dė
mių paryškinimui. Ypač raudo
na - juoda kombinacijose tai 
jam puikiai pavyksta. Greta 
raudonų dėmių atsiradusi juo
da spalva atrodo dar gilesnė, 
negu pačios tamsiausios raiži
nio vietos. Tuo dailininkas iš
gauna dar vieną juodos dėmės 
variaciją.

Dauguma Petravičiaus raiži
nių remiasi atpažįstamais objek
tais. Grynų abstraktų šioj paro
doj beveik nesimatė, nors “Me
tamorfozė” ir keli kiti, sunkiau 
apkrauti darbai linko ta kryp
timi. Labiausiai mėgstami Pet
ravičiaus objektai yra jaučiai 
ir moterys. Ir vienais ir kitom 
pasinaudodamas, jis sukuria pa
sigėrėtinas kompozicijas. Dabar
tinė jo grafika dvelkia ramia 
nuotaika, rezignaciniu liūdesiu. 
Retai kur matosi konflikto mo
tyvų. Petravičiui, atrodo, svar

biau užfiksuoti status quo, o
gilumos vaizdą įprastom per-|ne keitimąsi. Jis lyg ir sustab- 
spektyvos priemonėm, jis kai ?do sekundei gyvenimo eigą, per
kurtuos savo raižinius sumon- j kelia tą momentą į savo raižinį 
tuoja dviejose ar trijose plokš-' jr vėl leidžia laikui slinkti to- 
tumose. Gabiai keisdamas figū- l.au. Užtat jo grafika atrodo ge
ras sudarančių linijų ir dėmių rokai statiška, bet jokiu būdu 
ryškumą, dailininkas sukuria nenuobodi. Petravičius šiuolaiki-

Kelių plokštumų įspūdis
Įdomus yra Petravičiaus ban

dymai išsiveržti iš grafikos bū
dingų dviejų dimensijų ribos. 
Nebandydamas sukurti pilną 

kiojimu Maskva siekia sunaikin
ti lietuvių tautos tautinę indi
vidualybę, asimiliuoti ją ir in
tegruoti į rusiškąją imperiją.

Demografinė kreivė Lietuvo
je lietuvių tautos nenaudai 
krypsta, kaip įtikinančiai kny
goje įrodyta, iš vienos pusės, 
dėl lietuvių naikinimo žudynė
mis, deportacijomis ir įvairiais 
kitokiais perkeldinėjimais į ki
tas Sov. S-gos sritis, o iš kitos 
— dės rusų kolonistų gausaus 
antplūdžio Lietuvon, industria
lizacijos, urbanizacijos ir sovie
tinės valdžios aparato kūrimo 
dingstimi.

Iš Lietuvoje likusių lietuvių 
Maskva kuria “naują žmogų”, 
“kuris reiškia kolektyvistą, 
ateistinį rusofilą, besąlyginiai 
atsidavusį partijai ir Maskvos 
diriguojamai valstybei. Tas nau
jas lietuvis turi būti “interna
cionalistas”, tai reiškia, prita
riąs amžinai sąjungai su rusais, 
kuriuos jis laiko “vyresniais 
broliais”. Ateityje jis bus dvi
kalbis, sklandžiai kalbąs ne tik 
gimtąja, bet ir rusų kalba” 
(238 psl.).

Rusifikacijos tikslams ypa
tingai žiauriai pajungta paverg
tos Lietuvos visa švietimo sis
tema.

Asimiliacija ir rusifikacija, 

I

iliuziją, kad viena figūra stovi 
pusę žingsnio priekyje, o antra 
— pusę žingsnio už pagrindinės 
plokštumos. Panašiam tikslui 
vartotas įspūdingas šydo efek
tas, dažnai matytas pirmosios 
“spalvotosios” parodos darbuo
se, šį kartą jau buvo rečiau už
tinkamas.

Objektai ir sekundei 
sustabdomas laikas

kuri nuo Chruščiovo laikų vis 
intensyvinama, kaip tik ir yra 
didysis pavojus mūsų tautai. Vi
sa laimė, kad pavergtoji tauta, 
pradedant kolchozininkais, bai
giant šviesuomene ir išsimoks
linusiais naujosios generacijos 
komunistų partijos kadrais ir 
intuityviai, ir sąmoningai šį pa
vojų jaučia ir žino. Išsilaikymo 
instinktas pasirenka ir gynimo
si taktiką, kurios mes, laisvojo 
pasaulio lietuviai, ne visada pil
nai įstengiame suprasti. Iš “Li
thuania under the Soviets” ga
lima susidaryti neblogą vaizdą, 
kaip tauta nuo rusifikacijos gi
nasi.

Tik pažinęs tikrąsias totali
nės tironijos apraiškas prak
tikoje, laisvasis pasaulis galgi 
apsispręs jai ir rimčiau pasi
priešinti. šia prasme “Lithua
nia under the Soviets” jungia
si į bendrąjį laisvojo pasaulio 
frontą kovai su komunizmu. 
Praeger leidykla šį veikalą įjun
gė į Rusijos istoriją ir pasaulio 
komunizmo problemas nagrinė
jančių veikalų seriją, atžymė
dama ją 162 numeriu. Knygos 
redaktorius ir visi autoriai at
liko reikšmingą ir svarbų dar
bą, ypač kad knyga pasirodė 
25-tose kovos už Lietuvos lais
vę metinėse.

įšerta dar vienas šeiniaus grįžimas 
giau, negu vien šaltą vaizdą. Jo I
graf.ka žadina njintį, aiškina 
pa naus mūsų įsivėl mo gyveni- 
man paslaptis. Užtat Petravi
čius yra įdomus ir gilus. Jo gra
fika nėra vienkartiniam žvilg
telėjimui ir ištarimui “gražu”. 
Jo medžio raižiniai, spalva dar 
pagyvinti, praėjus kviečia grįž
ti, žiūrėti, gilintis ir mąstyti.

Detroitiečiai gali jaustis pri
vilegijuotais, sulaukę Petravi
čiaus darbų antrą kartą. Bran
džią atsinauj nusio Viktoro Pet
ravičiaus dailę tenka rekomen
duoti ir kitoms, rimtu menu be
sidominčioms mūsų kolonijoms.

DIEVO ILGESYS IR 
NEMIRTINGUMO VILTIS

Nuo seno aimanuojama dėl laimės 
ieškojimo tragikos, bet greičiau tra
gizmas slypi pačioj iliuzinėj laimes 
sampratoj. Iliuziškai ieškoma laimės 
šalia paties žmogaus, lyg galėtų 
žmogų patenkinti daiktai. Niekada 
laime negali būti kur nors randama 
dėl to, kad jos '‘vieta” yra pačiame 
žmoguje. Ne išorinėje sėkmėje, o 
vidinėje gyvenimo vertėje slypi pa- 
la;ma, kurios negali sudrumsti visos 
nelaimės. Ieškoti laimės savyje pa
čiame — tai laimės ilgesį suvokti 
prasmės rūpesčiu. Savo ruožtu pras- 
ming’i gyventi — tai tapti tuo, kuo 
žmogus pašauktas būti, šia prasme 
laimes ilgesys savo gelmėj yra žmo
giško skaidrumo ir tyrumo ilgesys 
Bet kadangi niekas nelieka be kal
tės, vykdydamas savo žmogiškąjį 
na'aukimą, tai ilgėtis tyrumo lygu 
ilgėtis išganymo. Kiek iš vienos pu
sės šis ilgesys kreipiasi į Dievą, tiek 
iš antros pusės jis yra nemirtingu
mo viltis-

Iš J Girniaus “Žmogus be Dievo”

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro 

grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai. muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą ved 
Stuporas J. Minkus. Biznio reika 
ląię kreiptis į Baltic Florists — 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
8roadway, So. Bostone. Telefonas 
IN 8-0489. Ten gaunamas Ir 
“Drangas”

P. ŠILEIKIS, 0. P,
Ortopedas, Protezistns 

Aparatai-Protezai, Med. ban
dažai, Spec. pagalba kojoms 

(Arch Supports) Ir t. t
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 W. 63rd St., Chicago 29, III. 

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

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street
Vai.: kajdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dienį uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Res. telef. VVAlbrook 5-5076

Rez. tel. 239-4683
DR. K. G. BALUKAS 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimu.
Jei neatsiliepia, Skambinti MI 3-0001.

Ofisas 3148 VVest 63rd Street
Tel.: PRospect 8-1717 

Resid.: 3241 VVest 6601 Place
Tel.: REpublic 7-7868

DR. & BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3; tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais ir 
penktadieniais v(įk. nuo 7 iki 8 vai.

BR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 63-čios ir California 

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutartį 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

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

Tel. 695-0533 — Elgin 
425 N. Liberty Street 

Route 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

Tel. ofiso HE 4-5849, res. 388-2233
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street

Vai. pirm-, ketv. 1-4, vakar. 7-9. 
antr., penkt. 1-6, treč. ir šešt. tik 
susitarus.

Tel. ofiso HE 4-5758; rez. HI 5-3225
DR. S. ir M. BUDRYS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
Bendra praktika ir Alergija 

• 2751 VVest 51st Street
Valandos: pirm., antr., ketvirt. 2-9 
vai., penktad. 10 v. r. iki 9 v. v.,

Šeštad. 10 v. r. iki 1 v. popiet.
Ligonius priima pagal lualtarima

(Atkelta iš 1 psl.) 

reikia manyti, todėl leidykla 
kaip tik ją ir parinko.

Prieš kiek laiko atskira kny
ga angliškai išėjo šeiniaus “The 
Crdeal of Assad Pasha” ir ke
turių autorių kvartete (Lithua- 
nian Quartet) “The Bishop and 
the Devil”. Tačiau, nepaisant 
anų kūrinių tariamo nelaikinu- 
mo, ši knyga, nors laikoma ak- 
tual, yra svarbesnė, nes rasės 
kėl.mo ir diktatūrų laikai nėra 

’.ar praėję. Pati knyga įdomi 
ir literatūriškai vertinga, tačiau

Ofiso 735-4477; Rez. PR 8-6660
DR. E. DEGKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS
CRAWFORD MEDICAL BLDG.

0449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

Rez. GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LLIGOS 

6182 So. Kedzie Avė., VVA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001
Ofiso HE 4-1414, Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija ir moterų ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai: kasdien 1—3 ir 6-8 vai. vak. 

Šešt. 12-—-3 v. p. p.
Trečiadieniais uždaryta

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namų — rez. PRospect 8-9081 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K š A 

GYDYTOJA IR CHIRURGE
VAIKŲ LIGOS

2656 VVest 63rd Street
Pirm., antrad.. ketvirt. ir penkt. 

nuo 11 iki 1 vai. ir nuo 4 iki 7 v. v. 
šeštad. nuo 1 lkl 4 vai.

Tel. ofisų PO 7-6000, rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. ORovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA 

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

2422 VVest Marųuette Road
Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. pagal 
dusitarimą, išskyrus trečiadienius už
daryta.

Ofiso Ir buto tel. OLympic 2-1381
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court. Cicero

VAL.: kasdien 10-12 Ir 4-7. Trečiad. 
ir šeštad. tik susitarus.

Ofiso 585-2525 Rez. TR 3-0281
DR. ALG. KAVALIŪNAS

VIDAUS IR KRAUJO LIGOS
5540 So- Pulaski Road

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

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

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8925 VVest 59th Street
Vai.: Pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penkt. nuo 12—4 p. p., 6—8 
Vai. vak. Šeštad. 12—4 vai., trečiad. 
uždaryta.

Tel. ofiso ir buto Olympic 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th Street, Cicero

Kasdien 1—3 vai. Ir 6—8 vai. vak., 
išskyrus trečiadienius 

Šeštadieniais 12 iki 4 poipet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KĖDUČIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING 

7156 South VVestern Avenue 
Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p., šeštad. 11 
vai. ryto iki 3 vai. p. p. ,

Ofiso tel. RE 7-1168. 
Res. tel. 239-2919.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso PR 8-7778, Rez. PR 6-4732
DR. A. MACIŪNAS

CHIRURGAS 
2858 VVest 63 str.

Valandoj: pirmad. ketvirt. 5—8 
antrad., penkt. 1—4 

Prllminčja tik susitarus

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2454 West 71st Street 

Specialybė — vidaus ligos 
(71-os ir Campbell Avė. kampas) 

Vai.: kasdien 9-11 ryto ir 4-8 v. v. 
Šešt. 9 v. r. — 2 v. p. p.

Trečiadieniais uždaryta 

joje ne vien tik ironija, bet, 
kaip minėjome, yra apsčiai ir 
tragizmo, kai atsinaujinęs Im- 
merselbe galvoja, jog dabar jis 
jau nebeturįs teisės vadintis vo
kiečiu. Likęs be savo krašto, jis 
bus sveč.as, visur svetimas.

Išleistoje knygoje savo įva
dą Charles Angoff baigia taip: 
“Yra sunku surasti tarp dau
gelio kitų mūsų laikų romanų 
tokių, kurie turėtų tiek daug 
panašumų, tinkančių šiai, o kar
tu ir belą kei dienai”. Tikėkime, 
kad knyga turės amerikiečiuose 
pas sek mo.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Vidaus Uitos
10748 S. Michigan, Chicago 28, III. 

Telef. ofiso: PUllman 5-0706
Namų: BEverly 8-3046

Prlėm. vai.: kasdien 6-8 v. v. šešt 
1-2 p. p. ir treč. uždaryta

Tel. ofiso PR 0-7800; Namu 925-7697

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SPEC. VIDAUS LIGOS 
5159 South Daimen Avenue 

Valandos: 1-9 p. p. 
Išskyrus trečiadienį

Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4307 South Kedzie Avenue
Tik pirmadieniais ir ketvirtadieniais 

VAL. nuo 2 kl 7 vai. vak. 
Aptarnauja tik senuolius pacientus 

Naujų nebepriima

TEL. 423-2660

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

Vai.: pirmad. antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. ir

Šešt. 8 v. r. iki 3 v. popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDINES LIGOS 

2745 VVest 69th Street
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę

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

Telef. REpublic 7-2290.

Dr. Ant. Rudokas, Opt.
Tikrina akis ir pritaiko akinius, 

keičia stiklus ir rėmus
4455 S. CUJifornia Avė., YA 7-7381
VAL: 1 vai p. p. iki 8 v. v. kasdien, 
trečiadieniais uždaryta; šeštadieniais 
nuo 10 v. r. lkl l v. popiet.

Rez. tel. PR 9-6730

DR. L SEIBUTIS
Inkstų, pūsles ir šlapumo takų 

chirurgija
OfLsas: Naujas adresas: 2454 VVest 
71st St. (71-os ir Campbell Avenue 
kampas), tel. 776-2880.

Valandos pagal duaitarlmą

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

Ofiso tel. REllance 5-4410 
Rez. tel. GRovehill 6-0617

Valandos pirm, ir ketv. nuo 12 iki
2 v. p. p. ir nuo 7 iki 8 v. v.; antr.
Ir penkt. nuo 12 iki 2 v. p. p. ir 
vakarais pagal susitarimą.

Ofiso telef. CLlffside 4-2896 
Resid. telef. VVAlbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir specialiai 
chirurgija 

4644 So. Ashland Avenue
Valandos kiekvieną dieną 2—4 Ir 

6—8 vai. vak. Trečiadieniais ir sek
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DANIEL-ROPS MIRUS
Žvilgsnis į prancūzų rašytoją ir istoriką

POVILAS GAUCYS

Neseniai miręs prancūzų ra
šytojas, kritikas ir istorikas, iš
garsėjęs pseudonimu Daniel - 
Rops fiš tikrųjų vadinosi Jean 
Charles Henry Petiot), buvo gi
męs 1901 m. Baigęs Grenoblio 
universitetą, vos 21 metų pa
kviestas Lyono universiteto pro
fesorium asistentu. Nepaprastų 
gabumų jaunam profesoriui 
ateitis žadėjo puikią mokslinę 
karjerą. Tačiau jo generacijos 
nerimas, jo pamėgimas psicho
logijos ir rašymo meno, pastū
mėjo jį literatūron. Jis atsisa
kė profesūros, ir savo, kaip ra
šytojo, karjerą pradėjo apy- 
bra žom “Mūsų nerimas” (1926 
m.), kuriose išnagrinėjo gene- 
rac jos be mokytojo sąžinę. Tik
riau sakant, tokios genęracijos, 
kurios mokytoju tebuvo vien 
skepticizmas.

“Mūsų nerime” Daniel - Rops 
taip pat rašė ir apie nusivylimą 
Bažnyčia, tačiau po 10 metų, 
sugrįždamas į katalikų tikėjimą, 
jis tvirtino, jog radęs jame "Pa
saulio koncepciją... mintijimo 
sistemą ir kultūros bazę”. Toje 
savo pirmoje knygoje jis ir pa
naudojo Daniel - Rops pseudo
nimą, jo paimtą iš vienos savo 
novelės protagonisto vardo. Tuo 
metu dar netikintis, jis išsakė 
savo paties dvasinį nerimą ir 
pasiilgimą prarasto tikėjimo. 
Tačiau apie 1930 m. Daniel - 
Rops nerimas pakeitė objektą: 
nuo asmenybės jis pasuko į 
žmoniją. Mūsų kultūra tada iš
gyveno krizę, pasauliui grėsė 
pavojus. Savo antroje apybrai
žų knygoje “Pasaulis be sielos” 
(1931) jis stengėsi aptarti pa
saulio negalavimo priežastis ir 
rasti gydymo priemones. Ar tos 
ligos sukėlėjais jam buvo maši
nos, kapitalas, demokratinė san
tvarka? Iš dalies taip. Tačiau 
giliau žiūrint, aiškėjo, kad ji 
glūdi atsitolipime nuo dvasios, 
polinkyje ieškoti laimės medžia
giniam gerbūvyje. Tą ligą Da
niel - Rops vadina individualiz
mu, terminui suteikdamas kito
kią prasmę, nei paprastai libe
ralų priimtą. Pastarieji individą 
laikė laisvės objektu, tuo tarpu 
kai Daniel - Rops jame matė 
vergą egoizmo, skiriantį žmogų 
nuo žmogaus ir pažeminantį 
sielą instinkto akivaizdoje.

Žodis “personalizmas”, kurio 
vartojimas paplito Maritaino ir 
Mounier dėka, leido išvengti 
dviprasmiškumo: asmuo, pripa
žintas kaip turįs dvigubą pašau
kimą, dvasinį ir bendruomeninį, 
dvigubai vertas būti ginamas 
nuo civilizacijos, kuri pakarto
tinai žeidė jo prigimtį: slėgda- 
ma jo išvidinę laisvę ir gramz
dindama į vienatvę jo istorinę 
esybę.

Visumoje Daniel - Rops sa
vo “Besieliam pasaulyje” ir ki
tose knygose (“Posūkio metai”, 
“Mūsų likimo pradai”) stiprino 
judėjimą, kėlusį krikščionišką 
dvasingumą ir smerkusį buržu
azinio pasaulio vertybes — Pi
nigą ir Patogumą. Skurdas bu
vo vaizduojamas kaip naujųjų 
laikų skandalas.

Tačiau didesnės reikšmės už 
naujos santvarkos teorijos skel
bimą turėjo jo, kaip krikščio
niško rašytojo, kūryba. Tai pa
rodė jo romanas “Mirtife, kur 
tavo pergalė?” (1934) — isto
rija vienos moters, perėjusios 
per nuodėmę ir bandymus ir 
at,Radusios tikėjimą. Kaip ir 

Mauriac, Daniel - Rops tiki, kad 
Dievas, būdamas Meilė, ir Gė
ris — atsiliepimas į Dievo šau
kimą, o blogis yra tai, kas tam 
kliudo, kas žmogų nukreipia į 
apnuodytus išdidumo bei pra
bangos šaltinius. Prieš blogio 
galią Daniel - Rops, išvengda
mas pesimizmo, priešpastato 
nuopelnų perdavimo dogmą: tei
susis, užtardamas nusidėjėlį, ga
li jį išgelbėti.

Kitas, dar tobulesnis jo ro
manas “Ugnies kardas” (1939), 

daugiau liečiąs dabartį, vaizduo
ja jauną vyrą, nusivylusį komu
nizmu, bepuolantį į surrealizmą, 
nuo materializmo į anarchizmą, 
klajonę baigiantį atsivertimu į 
integralinę katalikybę.

Savo romanais Daniel - Rops 
buvo iškėlęs šių dienų žmogaus 
būdingiausius mėginimus pa
bėgti nuo nevilties ir susirasti 
absoliutą. Jo įsitikinimu tai te
gali pavykti tik tiems, kurie 
stovi Kristaus pusėje.

Pradedant 1943 m., rašytojo 
dėmesį patraukia objektas, uži
mąs ryškią vietą Vakarų kul
tūroje ir krikščionių dvasingu
me: religinė istorija. Jis atsisa
ko literatūrinės kūrybos ir išim- 
t nai atsideda plačių religinių 
paveikslų rašymui. 1943 m. pa
sirodo jo “Biblijos tauta” (vė
tau pavadinta “šventoji istori
ja”) kurioje pasakojama Izrae
lio istorija santykyje su Meza- 
potamijos, Babilonijos ir Egip
to kultūromis. Kai 1943 m. ji 
buvo spausdinama, į spaustuvę 
įsibrovę gestapininkai sunaikino 
rinkinį. Tačiau, laimei, naciai 
nerado jau atspaustų egzemp
liorių, ir, Prancūzijai išsilaisvi
nus, knyga galėjo būti naujai 
perspausdinta 1945 — “Jėzus 
ir jo laikai”, kurios išėjo per 
400 leidimų ir parduota daugiau 
kaip du milijonai egzempliorių, 
neskaitant 17 kalbų pasirodžiu
sių vertimų. Autorius už ją yra 
gavęs apie 500,000 dolerių ho
noraro. Tai labiausiai Daniel - 
Rops išgarsėjusi knyga.

1948 m. išėjo “Apaštalų ir 
kankinių Bažnyčia”, 1950 — 
“Barbariškų laikų Bažnyčia”, 
1952 — “Katedrų ir Kryžiaus 
karų Bažnyčia”, 1955 — “Atgi
mimo ir reformų laikų Bažny
čia”, 1958 — “Klasinių laikų 
Bažnyčia”, 1960 — “Revoliuci
jų Bažnyčia” ir 1964 m. — 
"Naujųjų apaštalų Bažnyčia”.

Pirmu požiūriai sprendžiant, 
didelis tomų gausumas galėtų 
sugestijuoti mus, jog turima 
reikalą su plačia propagandine 
apologetika. Laimei, taip nėra. 
Visuose šituose savo darbuose 
Daniel - Rops pasireiškia kaip 
tikras istorikas ir rašytojas, tu
rįs savitą veidą ir visas istorikui 
reikalingas savybes: informaci
ją, tvarką, įvykių ir aplinkybių 
priežastingumo pajautimą, cha
rakterių intuiciją, objektyvu
mą, kurio nevaržo jo tikėjimas, 
ir pamėgimą dirbti, be ko ne
įmanomas joks darbas. Jis pvz. 
kalba apie apaštalus ir prana
šus su tokiu preciziškumu ir 
įkarščiu, jog ryškiai matome 
iki kurio laipsnio jis juos su
pranta. Jis myli Kristų gilia, 
drovia meile, o jo knygose apie 
reformacijas, kur tiek daug 
elementų susikryžiuoja, trykšta 
žmogiška ir dieviška tiesa, ne 
susidurdamos, o viena kitą pa- 
pildydamos.

Į savo gyvenimo pabaigą Da
niel - Rops susidomėjo ir nau
jųjų laikų asmenybėmis, su ku
riomis jį suartino jo tikėjimas, 
nors kartais rodėsi, kad tikėji
mas jį ir skiria. Jis rašė apie 
poetus: Rimbaud, Peguy, W. 
Black, Rilke, Hoelderlin, o taip 
pat ir apie Kafką. Nuo 1949 m. 
Daniel - Rops redagavo įtakin
gą katalikų žunralą “Ecclesia”, 
kurio išleidžiama 100,000 egz. 
Jis taip pat buvo vienas žymiau
sių 150 tomų katalikiškos encik
lopedijos “Je sais tout” bendra
darbių. 1946 m. Daniel - Rops 
buvo laimėjęs Prancūzų Akade
mijos didžiąją literatūros pre
miją, o 1955 m. išrinktas ir tos 
akademijos nariu.

Norį plačiau susipažinti su 
Daniel - Rops ir nemoką pran
cūziškai, gali jo veikalus skaity
ti anglų, vokiečių, ispanų ar ku
ria kita kalba. Gaila, kad ligi 
šiol nesame susilaukę nė vieno 
jo veikalo lietuviško vertimo.
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Albrecht Duerer (vokietis, 1471-1528) Apaštalas šv. Povilas
ir evangelistas šv- Morkus

Paveikslas yra garsiajame Muencheno muziejuje-Pinakotekoje

5V. POVILAS KAIP RAŠYTOJAS
(Ištrauka iŠ "Apaštalų ir kankinių Bažnyčios")

DANIEL - ROPS

To vyro, kuris pašaukė į ,nome, mažasis Saulius neturėjo, 
šviesą tiek įvairiausių sielų, no
rėtųsi patirti priemones, kokias 
panaudojo tokiems pergalin
giems įtikinimams. Jo tekstai 
išliko, ir beveik tokie pat gau
sūs, kaip ir tie, kuriuose išsa
komos Kristaus mokslas. Ir vis 
dėlto, juos skaitant, mes labai 
aiškiai jaučiame, kad jie mum 
teikia nepilną liudijimą, kad 
tikrasis Povilas už tų dialekti
nių vystymų, už tų lyrinių ga
balų, už visų tų žodžių. Kai mes 
atidžiai stebime veiklos vyrą, 
— o šventas Povilas pirmiau
sia toks yra — žodis ir raštas 
visad esti žemiau gyvosios tik
rovės: prie to dar reikėtų pri
dėti žvilgsnio magnetiškumą ir 
mostų jėgą, tylos svorį bei iro
nijos ir pykčio poveikį, visa tai, 
kuo žmogus patraukia kitus ir 
yra vertinamas.

Ar iš tikrųjų jis buvo ora
torius? Rytuose priimta žodžio 
prasme, be abjo; kaip rabinų 
mokinys, jis buvo puikiausiai 
paruoštas naudotis tais stipriai 
pabrėžtais ritmais, tais pasikar
tojimais, tomis aliteracijomis, 
kuriuos mes esame pratę laiky
ti pagrindiniais minties išraiš
kai Izraelyje. Tačiau šitai yra 
toli nuo to, ką Vakaruose mes 
laikome būdinga kalbėtojui. Jis 
pats viename skirsnyje (II Kor. 
X. 10) yra pažymėjęs, kad jo 
balsas esąs “menkas”; tai ga
lėjo būti pasakyta iš kuklumo, 
tačiau didelė iškalbingumo do
vana dažniausiai esti susieta su 
puikia išvaizda, kurios, kaip ži-

Panašiau į tiesą bus Povilą įsi
vaizduoti kaip vieną tų mažų 
žydų, kurio balsas virpa nuo 
susijaudinimo, o ne kaip impo
nuojančios išvaizdos oratorių.

Ar jis buvo rašytojas? Kla
sine žodžio prasme, ne. Jis nie
ko neturi, kas mokiniui pavyz
dinga. Jo graikų kalba, kaip 
pretenduoja Renanas, nebūda
ma netaisyklinga, nėra labai 
tyra, nei labai literatūrinė; tai 
masių kalba, vartojama visuo
se Artimuosiuose Rytuose, ga
na artima Polibijaus ir Epikte
to kalbai, išmargintai skonin-

UolosJonas Kelečius
Iš Čiurlionio galerijoje, Chicagoje, rugsėjo 25 d. atidaromos parodos

BE RŪPESČIO

Lyg dainos valandos man skrieja, 
Lyg debesėliai danguje;
Dėl to. kad vakaras artėja,
Aš nesigraužiu širdyje...

Ar žaidžia vėjy medžiu šakos, 
Ar ūžia sriautai šniokšdaimi, — 
Visur ir viskas širdžiai sako: 
Pasitikėki būtimi...

Man kelią šį nurodė Dievas 
Per plotus lygumy lėny, 
Ir aš svajodamas per pievas 
Į giedrią tolumą einu...

Vis kyla saulė. Sutrumpėjęs 
šešėlis vėl paskui nutįs, 
Bet dar negreit vakaris vėjas 
Šaltai padvelks ir bus naktis...

O kada vakaro padangės 
Pražys man auksu ir krauju, 
Aš, kelio dulkėms nusilenkęs, 
Džiugiai pagerbsiu dalią jų...

Ir kai dienos banga iš lėto 
Už žemės krašto nuliūliuos, 
Mane į gilumą žvaigždėtą 
Juoda naktis nusivilios...

RYTO GIESMES

iv.
Liūliuoja laivelį nušvitus banga — 

Būtie begaline, sveika!

Bekraštės tolybės — jungtuvių ugny, 
Ir saulė, ir jūra — many...

gaiš liaudies posakiais ir vienu 
kitu aramiečių žodžiu. Jo stilių 
lengva sukritikuoti: menkai su
lipdyti sakiniai, kartais nepa
prastai ilgi ir girgždą, o kitais 
atvejais — nukapoti minties ke
lio viduryje, visa eilė negabiai 
surištų vienas su kitu junginių 
“et... et”... Visa tai tikra, leng
vai pastebima. “Tas nemokša 
iškalbos mene”... rašė apie jį 
Bossuetas. Ir vis dėlto pasine
riantį į tą liepsnojančią prozą, 
— ar jį nepagauna tas šuolis, 
tas nesulaikomas veržimasis ir 
tas tobulas susiliejimas sielos 
ir stiliaus, kuo pasireiškia tik
ras rašytojas’

Mus stebina, skaitant šv. Po
vilą, ne tik reta formulavimų 
dovana, puošianti jo periodus 
ir ten žėrinti keistu švitesiu, gi
lūs žodžiai, galutini aptarimai: 
“nuodėmės žmogus”, “geroji 
Kristaus kvaptis”, “rakštis kū
ne”, “Kryžiaus beprotybė”. Ne 
vien tik tokie deimančiukai, pa- 
sirodą kaip tobuli pasisekimai, 
tokie pilni, tokie tiršti, kad ne
galima juose pakeisti nė vieno 
prieveiksmio, ir tokie įtikinan
tys, kad, atrodo, girdime jo bal
so skambėjimą.

“Štai aš atskleidžiu paslaptį: 
mes ne visi numirsime, bet visi 
būsime pakeisti. Ūmai, akimirks 
nyje! Nuaidėjus paskutiniam 
trimitui, nes trimitas aidės, ir 
mirusieji kelsis, .nebegendą, ir 
tada mes būsime perkeisti. Ir 
kai šitas gendąs kūnas apsivilks 
negendamumu, kai šitas ma
rus kūnas apsivilks nemarumu, 
tada įvyks Rašto žodžiai: “Mir
tį prarijo pergalė. Mirtie, kur 
yra tavo pergalė? Mirtie, kur 

XIII. 4— 
kokia gili

šitos pui-

yra tavo geluonis?” (I Kor. XV. 
51—55.)

Ši ištrauka yra pagrįstai gar
si, ištisai visa sukelta Dvasios 
lyrinio alsavimo. Bet ir dauge
lis kitų vietų nieku neprastes
nės, kaip pvz., toji, ligi smulk
menų teisinga, kurioje aptaria
ma žmonių meilės pobūdžiai:

“Meilė yra kantri, maloninga. 
Meilė nepavydi, nesielgia sau- 
valingai, nesipučia. Ji yra nesi- 
didžiuojanti, neieško savo nau
dos, nesusierzina, neįtaria pik
tumu, nelsimėgauja neteisybe, 
o džiaugiasi tiesa; visa nuken
čia visa tiki, visa ko viliasi, vi
sa pakelia” (I. Kor. 
7). šešiose eilutėse, 
psichologinė analizė.

Bet dar labiau nei 
kios ištraukos, mus stebina vi
so veikalo svoris, neginčijamas 
tirštumas, jame pasireiškianti 
įtampa, kuriai negalime likti 
abejingi, nebent užsikimštume 
ausis bet kuriam literatūriniam 
liudijimui ir bet kuriam Dva
sios šauksmui. Teisybė, jog kar
tais, jog dažnai Povilas esti 
tamsus, nesuprantamas; šitai 
yra tai, apie ką šv. Petras ra
šė savo antrame laiške (II. Pet
ro laiš. III. 16) ir kuo kiekvie
nas gali įsitikinti. Niekad nebu
vo baigtos jo raštų studijos: 
dviejų tūkstančių metų komen
tarai nesugebėjo jų visų nu
šviesti pilna dienos šviesa, ir 
daugelis jo tekstų vis dar prieš
taringai tebeaiškinama. . šitie 
sunkumai pareina ne vien nuo 
priemonių, kuriomis jis naudo
jasi: seno hebraiško metodo, 
kurį sudaro paeiliui statymas 
tezių ir antitezių visame jų bru-

Virš gylių žydriųjų —bangelė ir aš, 
Klajoju, kur vėjas nuneš...

Skrajoju, kaip gaiso liepsnelė žvitri, 
Šviesiosios puotos sūkury...

| skaistų stebuklą dangaus žiburių, 
Mirtingas, nekniubęs žiūriu, —

Nes aušta būties pilnumos valanda, 
Ir aš — ta pati visata...

Pasaulis — beauštančio ryto daina, 
Aš — psalmės šventosios liepsna...

Ir žaidžia saulėtekis stiebu nauju, 
O burė — iš aukso gijų!

Lyg aidas varpų ir nežemės giesmės 
Vilnija vilnis už vilnies...

Ir gieda — lyg paisaką — jos tyloje, 
Kas žydi žmogaus širdyje!

(Eilėraščius iš rusų kalba parašyto rinki
nio “Zemnyja stupeni” (žemės laiptai) išver
tė V. P.)

talume, nesistengiant jų sušvel
ninti sintezėmis. Q tai pareina 
nuo jo sieloje glūdėjusio spau
dimo, nuo tos dvasinės jėgos, 
kuri kartais jam padiktuodavo 
tinkamiausius žodžius, giliausios 
poezijos periodus, o kitais kar
tais — pernelyg stiprius žemės 
žmogui, kurie vertė jį mirkčioti.

Visa, ką liudininkai rašė apie 
šv. Povilą, aiškiai rodo tai, ką 
patvirtina ir jo gyvenimas: kad 
jis nebuvo vien tik pamokslinin
kas, kaip kad kiti, nepaprastai 
apdovanotas oratorius, gabus 
dialektikas, kad jis iš tikrųjų 
buvo Dvasios lankomas. “Ke
liaująs pagal Dvasią, gyvenąs 
pagal Dvasią”, kaip kad jis pats 
sakosi laiške Galatams, taip 
pat ir kalba jis pagal Dvasią. 
Jo menas tėra išraiška, trykš
tanti iš jo lūpų, sujaukiančios 
esybės, kuri jame gyvena. Pa
slaptingas mūsų protui, gal tas 
jo mokslas toks buvo ir pačiam 
jo tarpininkui? “Jeigu Viešpats 
kalba, kas nepranašauja?” — 
rašė senas Izraelio pranašas 
Amos. Ar nejautė to paties gi
laus reikalavimo ir apaštalas, 
kuris, paveiktas galybės, jo sau
gomos savo viduje, šnabždėjo: 
“Argi iš tikrųjų aš būčiau su
gebėjęs visa tai padaryti?” (II. 
Kor. II. 16 ir III. 5.)

Tuo būdu šv. Povilas yra 
Dvasios skelbėjas. Tačiau tuč
tuojau reikia savęs klausti; ko
kios Dvasios? Nes yra daug 
būdų skelbtis “dvasinėm verty
bėm”, kurios neretai tėra tik 
žodžių žaidimas. Pagal šv. Po
vilą Dvasia neturi nieko bendra 
su ta, kurios siekia filosofai. Ji 
nėra Platono olos šešėlis. Ji nė
ra ūkanota svajonė. Dvasia, ku
riai jis tarnauja, yra toji, kuri 
duoda savo prasmę gyvenimui, 
kuri veikia žmoguje kaip per- 
keičiančioji jėga ir kuri turi pa
sireikšti pačioje visuomenėje ir 
istorijoje. Tai Dievo Žodis, ta
pęs kūnu moteryje ir miręs ant 
kryžiaus.

Pagrindinį krikščionybės as
pektą kartu būti pasaulio trans
cendentiniu išaiškinimu ir ima
nentine veiklos jėga tikrovėje 
šv. Povilo mokslas pristato to
bulai. Jo apaštalavimo pobūdis, 
toks, kokį esame matę, pilnu- 
moje.jį atitinka. Bergsonas tei
singai pastebėjo, kad didieji 
mistikai visad būna pilni svei
ko proto, stovi arti žemės, 
veiksmingi gyvenime, visai prie
šingi svajotojams: šv. Augusti
nas, šv. Pranciškus Asyžietis, 
šv. Joana Arkietė ar šv. Tere
sė Avilanietė. šv. Povilas yra

| (Nukelta į 4 psl.)



Giovanni Seilini (italas, 1430-1516) Madona su šv. Povilu (kairėje) ir šv. Jurgiu

nius Kviklys ir tos knygos lei
dėjas Juozas Kapočius.

Ta partizaninė veikla, ta as
mens kova su emigracijos nos
talginiu tvaiku ir vardan Lietu
vos meilės, atrodo, tebesireiš- 
kia kasdienoje nepastebimais, 
neįvertinamais stebuklais.

Tik partizaninės, ne organiza- 
nės veiklos išdavoje gimė Lie

tuvių Enciklopedija, gimė Lie
tuvos vadavimo fronte garsios 
rezoliucijos, užtvindžiusios Ame 
rikos kongresą ir senatą, ir, 
štai, atsakymu į nostalgiją — 
Mūsų Lietuva”.

Š ame tome apžvelgiama da- 
’.is Lietuvos žemių. Bet Lietuva 
nėra pilna, jeigu tik dalis jos 
žemių patenkintų tuos, kurių 
tėviškės aptartos šiame tome. 
Tuk uteniškis, kauniškis arba 
lanevėžietis netars — na, ir 
gerai, mano kraštas jau užfik
suotas, galima nesidomėti ket
virtuoju tomu, kur autorius ra
šys ne apie mano tėviškę.

Tai būtų didelė klaida, visų 
Lietuvos žemių aprašymo pla
no sužalojimas, sistemos iškrei
pimas, nes trečiam tomui tek
tų tik mozaikinės nuobiros.

Aš drįstu atsiliepti į B. Kvik

lio pasiūlymą, prieš didžiulį 
‘‘Mūsų Lietuvos” prenumerato- 
r.ų sambūrį, tame lemtingame 
knygos struktūrai susirinkime: 
parem .u. Ir su prašymu: parem
kime!

Šiame tome aprašytos bene 
450 vietovės. Jos didelės ir ma
žos. Visos vertingos ir mielos 
pažinti. Per 1,000 nuotraukų 
sudaro nepaprastą efektą, 
liustruojant tekstą. Aprašymo 

pagrindas yra istoriniai, etno
grafiniai ir geografiniai bruo
žai — tai metodas, duodąs pil
nutinį aprašomos vietovės vaiz
dą. Tai yra ekskursija į Lietu
vą šiais tragiško pavergimo su
kaktuviniais metais.

Aš — paremiu. Paremkite B. 
Kviklį ir jūs.

Jurgis Gliaudą,

• Prof. A. Varnas grįžo Chi- 
cagon iš 2 mėnesių savo kelionių 
po Amerikos prerijas ir kalnus. 
Viso suvažinėjo apie 6,000 my
lių. Gyvai pasakoja savo įspū
džius, patirtus važinėjant po 
Nebraską, Colorado, Woyomin- 
gą ir dar tolimesnius ir spalvin
gus “Laukinius Vakarus”. Il

giau buvo apsistojęs Sidney 
(Nebraskoje) pas "Draugo” po
ezijos konkurso mecenatą prof. 
dr. K. Alminą. Prof. A. Varnas 
jam, Poniai ir sūnui Henrikui 
yra labai dėkingas už parodytą 
nuoširdumą ir sudarytas sąly
gas plačiau pasižvalgyti po apy
linkes ir vaišingoje Alminų pa
stogėje sveikai pailsėti. Iš šių 
kelionių prof. A. Varnas parsi
vežė Chicagon apie 20 studijinių 
eskizų.

• Lietuvių dailininkų paveiks
lai Paryžiuje. “Pasaulinės tapy
bos galerijoje” ir Šen Deni mu
ziejuje vyko “Sovietu meninin
kų darbų paroda”, kurioje buvo 
parodyti darbai ir lietuvių; M. 
Cvirkienės, A. Gudaičio, L. Ka
tino, A. Stasiulevičiaus, A. šiekš 
teles, J. Švažo ir kitų. Kritika 
išskyrė ypač Gudaičio, Katino, 
Švažo kūrinius.

iiiiiiiiiiiiiiiliiiiilliiiliiiiiiiiliiliilllilillim

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas 
Apdraustais perkraustymas. 

VVA 5-9209 Chicago, Iii.
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VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 
valomi. Kambariai plaunami ir 
dažomi. J. RUDIS

Tel. CLiffside 4-1050
iiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiihiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiii

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS PRANOKUS, Sav.

Stabdžiai, Sankabos. Transmisijos, 
Tune-ups ir Motorų remontas 
5759 So. Western Avenue

Kampas 58th Street 
Telefonas PRospect 8-9533 

ilHIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllIlllllllllllllll

Perskaitę “Draugą', duo
kite ii kitiems pasiskaityti.

FRANK’S T. V. & RADIO, Ine.
8240 S. HALSTED ST. Telef.: OA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 
RADIO, STEREO APARATŲ. PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

ORO VĖSINTUVAI — AIR CONDTHONING

SV. POVILAS KAIP RAŠYTOJAS Paremkime
(Atkelta iš 3 psl.) 

tos pačios rasės, jo mokslas yra 
ir įsiterpęs į konkrečiausią tik
rovę, ir susirišęs su aukščiau
siu mintijimu.

Tad, kai reikia apžvelgti in
dėlį, šv. Povilo atneštą pasau
liui, reikia saugotis į jį žiūrėti 
kaip į mokslą filosofo, kurio vi
sos pastangos siekia įvykdyti 
savo mintį rašytam veikale. 
Taip pat būtų klaida studijuoti 
jo teologiją, jo skelbiamą doro
vę ir jo metafiziką atskirai nuo 
konkrečių sąlygų, kuriose jis 
jas suformulavo. Nėra pauliniz- 
mo ta prasme, kokia sakome 
yra kantizmas ar netgi bergso- 
nizmas. Yra žmogus, reaguojąs 
į konkrečias sąlygas, kurias tei
kia įvykiai, tačiau jo mintis to
kia geniali, taip stebuklingai su- 
siliedinusi, pasireiškia tokia 
ryškia tvarka, kad ji atrodo lyg 
būtų iš anksto nustatyta.

Visada ir bet kokia konkre
čia jo apaštališkos veiklos arba 
pirmųjų bendruomenių egzisten
cijos proga šv. Povilas sufor
muluoja savo mokslą. Tesaloni- 
kiečių susirūpinimas paskutine 
žmogaus paskirtimi, jį paskati
na išryškinti savo mintį tuo 
klausimu ir pasakyti, ką jis žino 
apie antrąjį Žmogaus Sūnaus 
atėjimą. Dorovinis palaidumas, 
įsigalėjęs Korinte, jam duoda 
akstiną dėstymams, kuriuose su 
tauriu didingumu išvystoma 
nuodėmės doktrina. Vėliau, kai 
kurie polinkiai į žydiškų bei fri- 
giškų elementų suliejimą, jo pa
stebėti}. atskirose bendruomenė
se, jį paskatina aptarti Kristų 
tokį, kokį jis vaizduojasi.

Ir kaip tik visa tai jo laiš
kams suteikia konkretų ir žmo
gišką pobūdį ir juos daro visad 
tokiais gyvais. Tas žmogus, ku
rį visi linksta laikyti pasimetu
siu savo vizijose ir paslaptyse, 
priešingai, tolydžio siūlo aksio
mas. tinkančias visoms visuo
menėms. Jis sprendžia tikroviš- 
kiausias problemas. Pavyzdžiui, 
darbo, dėl kurio jis tarė garsią 
frazę (ją — pasigaus Leninas): 
“Kas nedirba, tenevalgo! (II 
Tęs. III. 10). Taip pat dėl ve
dybų, nubrėždamas jų pobūdį, 
principus, pareigas ir ribas su 
tokiu tikslumu ir psichologiniu 
aiškiaregiškumu, kad jų iki šiol 
niekas nepralenkė. Lygiai kaip 
socialinio bei politinio gyveni
mo problemas, santykius tarp 
tėvų ir vaikų, ir daugelį kitų. 
Beveik' nėra kokio svarbaus, 
žmogų dominančio klausimo, 
kurį šv. Povilas būtų ignoravęs.

Tuo būdu jo laiškus galime 
svarstyti dviem atžvilgiais: ar
ba kaip vyro, teikiančio didelio 
įkvėptojo žaibinius atsakymus 
į amžinuosius klausimus, arba 
kaip vyro, įsiterpiančio į istori

ją ir sugebančio sugriauti žmo
nių tvarką. Pirmuoju atžvilgiu, 
kuris krikščionis gali susilaiky
ti nepasakęs, ką jis yra skolin
gas genialiam Taršo žydeliui, 
jeigu jis jaučia kokį nerimą, 
kokius dvasius poreikius? Kas 
gali užmiršti nušviečiančią sin
tezę, jo padarytą, lyginant mir
tį ir nuodėmę, mūsų polinkį į 
gėrį ir mūsų galimybę gyventi? 
Arba įspūdingus išvedžiojimus 
apie gailestingumą, kuriuos mes 
skaitome Pirmame laiške korin- 
tiečiams? Arba nuolatinį primi
nimą silpnumo žmogaus, atpirk
to, apramdyto Išganymo paža
du? Visa tai mus jaudina ligi 
sielos gelmių; šv. Povilas yra 
pačioje mūsų slapčiausių kovų 
širdyje. '

Antruoju atžvilgiu, jis mum 
parodo, kaip jo mokslas buvo 
skirtas įtaigoti ne tik Bažnyčią, 
bet taip pat ir visą jo laikų pa
saulį, visa griežtai keisdamas. 
Tačiau reikia pažymėti, kad 
jam abu požiūriai sutampa ir 
susigyvena. Taip yra todėl, kad 
šv. Povilas pilnutini škai atsida
vęs Dvasios tarnybai perkeisti 
pasaulį, bespręsdamas dienos 
klausimus, jis formuluoja ir 
amžinas tiesas.

Šv. Povilas išliko “Tautų 
Apaštalu” amžių ir įvykių są
vartoje. Jo mokslo laikas nega
lėjo sunaikinti. Skaitančiam jo 
žaib:nius puslapius, iškyla daug 
pamokų, kurių aktualumas te
bėra stiprus. Absurdo ir neigi
mo svaigulyje, kurie yra pik
čiausi sąžinės gundymai, šv. Po
vilas būtų priešpastatęs nesu
griaunamą tikrumą antgamtinio 
išaiškinimo, atskleidimo, pagal 
kurį pasaulio ir esimo mįslė bū
tų išlukštenta. Akivaizdoje nuo
latinės neištikimybės ir visuoti
nės užmaršties, jis būtų teigęs 
Kristaus gyvą tikrumą, kurio 
niekas negali sugriauti ir kurio 
begalinį gailestingumą jokia iš
davystė negali sunaikinti. Į tą 
nevilties jausmą, kuriame žmo
gus skendi, jis būtų atsakęs ga
lutiniu nuodėmės ir mirties nu
galėjimu, prisikėlimo ir garbės 
garantija. Ir pasaulyje smurto 
bei neapykantos, kas nebuvo 
svetima jokiam laikotarpiui, jis 
būtų atnešęs patį Kristų, tačiau 
išsakytą su nepalyginamu hu
manišku įkarščiu, meilės moks
lą, gailestingumo galią.

Istorija laiko Taršo žydelį 
veiksmingiausiu kovotoju, kokį 
Kryžiaus revoliucija turėjo sa
vo pradžioje, kai po dviejų tūks 
tančių metų nė vienas jo moks
lo žodis netapo tuščiu, nė vienas 
mostas neveiksmingu, — be abe
jo todėl, kad ši Revoliucija to
lydžio vis pasikartoja.

Išvertė P. Gaučys

Broniu Kviklį
Senuose lietuvių susirinki

muose, mes visi juos atsimena
me, neužteko pareikšt sumany
mą, kad susirinkimas jį imtų 
svarstyti. Reikėjo tam tikro už- 
sitikrinimo, kad kas nors iš su
sirinkimo dalyvių sumanymą 
“paremtų”.

Tas perimtas iš kitų tam tik
ros susirinkimų praktikos įpro
tis buvo gerokai sukarikatūrin- i 
tas mūsų susirinkimuose. Pa- į 
siūlymas buvo visad bevertis, 
nesiekiąs susirinkimo pirminin
ko ausų tol, kol kas nors oriai 
ir iškilmingai iškošdavo savo 
lemtingąjį “paremiu”.

Aš, toli gražu, nedrįstu pre
tenduoti į tų senųjų susirinki
mų autoritetų orumą, nei ap
lombą ištarti, urbi et orbi pa
garsinti savo “paremiu”. Tačiau 
leiskite man ištarti tą “pare
miu” ne tik džiaugsmingai, bet 
ir prašančiai. Aš paremiu, pa
remkite ir jūs, visi gausios šė
mos nariai; visi, kas gavote ir 
kas pasklaidėte, o kartais ir la
bai mielai nudžiugote, Broniaus 
Kviklio suredaguotąjį antrąjį 
“Mūsų Lietuvos” tomą.

“Nuoširdžiai prašau Jus, ku
rie esate užsisakę trijų tomų, 
“Mūsų Lietuvą”, sutikti su ket
virtuoju tomu ir jį užsakyti”, 
kreipėsi autorius į skaitytoją.

Įvyko nuostabus mūsų patrio- ’ 
tinėje nostalgijoje reiškinys. 
Dviem dekadom sukakus, kai 
nesame savo žemėje, Lietuvos 
žemių aprašymui autorius su- į 
rinko tiek medžiagos, kad ji ne
sutelpa anksčiau sumanytoj tri
jų tomų serijoje. Lietuvos ap
rašymui, aišku, neužtektų ir 
daugiau tomų. Keturių tomų vei 
kalas, tačiau taip, kaip jį reda
guoja Kviklys, yra nuostabus 
atsakymas kiekvienam, kuris 
dar domisi savo tolimu kraštu. 
Tai savaiminga geografinė en
ciklopedija. Jeigu pirmame to
me dar buvo šiek tiek persvara 
istorijos, kaip mes jau vadina- ’ 
rne įvykius, kurių liudininkai I 
dar tebegyvena, šiame tome jau 
visiška aktualija, nes nuotrau- i 
kų ir aprašymų apstu, liečiant I 
ir 1964 m.

“Mūsų Lietuvos” II tomas ' 
yra 743 puslapių; kiekvienam 
puslapyje, skaitant pastambin- 
tą tekstą ir dvigubą petito ei
lutę, sutilptų du normalaus dy
džio knygos puslapiai. Tad nor
malaus dydžio knygos II to
mas būtų 1,500 psl.

Galima suprasti, koks milži
niškas medžiagos kiekis sudė
tas tame tome. Bet tokių tomų 
bus keturi. Lietuviai okup. Lie
tuvoje turėtų su pavydu laukti 
tokios apimties veikalo, kurį 
dabar mums duoda čia nepa
prasto darbštumo ir neįtikėtino 
jo sąlygose išradingumo Bro-

JOHN PAKEL 
Chairman of the Board

Kai ruošiate planus ateičiai, turėkite galvoje

Turtas virs

reikalavi-

taupymo

mokamas 
prie jūsų

Sėkmingai darančią biznį ir aptarnaujančią 
lietuvius virš 40 metų

kaimynystėje esančią finansinę įstaigą —-

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

KURIOJE JŪSŲ, KAIP TAUPYTOJO, plnfgai yra geriau
siai apsaugoti ir neša Jums papildomas pajamas.

PRAKTIŠKA — galite taupyti bet kokią, sumą bet ku
riuo laiku, pagal jūsų taupymo planų " ' ’
mus.

PELNINGA ■ - didesnis negu vidutiniškai 
dividendas du kartu į metus pridedamas 
sąskaitos leidžia lengviau siekti tikslų.

PARANKI — vieta patogi ir slėniai įvestas 
paštu skyrius leidžia dar daugiau sutaupyti.

SAUGI — nes visos santaupos iki $10,000.00 apdraustos 
valstybinei JAV Valdžios įstaigos.

KAIP NAMU PIRKĖJAS Jūs galite gauti paskolą pagal 
savo reikalavimus ir paruoštą biudžetą.

NAMĄ GREIČIAU ĮSIGYSITE, nes mūsų paskolos lei
džia greičiau išmoksti skolas ir tapti ttavlninku.

ĮSIGYSITE ji LENGVIAU, nes mūsų Į nuomą panašūs 
mėnesiniai išmokėjimai apima paskolą, nuošimčius 
ir kitus mokesčius.

ĮSIGYSITE' JĮ BE RŪPESČIU, nei kaimynystėje esanti 
draugiška mūsų įstaiga yra pasiruošusi Jums pa
tarnauti.

Savo nariams turime pilną patarnavimą;
Bonai mokslui baigti
Paskolos namams
Kalėdų Klubas
Atostogų Klubas
Šeimos apdrauda
Notaro patarnavimas
Visokių rūšių apdraudos
Nemokamas kambarys 
susirinkimams
Mokame čekiu? ir duodame 
nariams specialius Money 
Orderius
JAV pašto ženklai
Parduodame ir išperkame
JAV bonus
Du dideli kiemai automo
biliams pastatyti 
Vokai taupyti paštu 
Saugios depozitų dėžės 
Keleivių čekiai

CHICAGO SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

6245 So. Western Avenue Tel.: GR 6-7575

VALANDOS:

PIRMADIENĮ . . . 12:00 P.M. — 8:00 P.M. 
ANTRADIENĮ ... 9:00 A.M. — 4:00 P.M.

TREČIADIENĮ visą dieną 
KETVIRTADIENĮ . . 9:00 
PENKTADIENĮ . . . 9:00 
ŠEŠTADIENĮ 9:00

uždara.
A.M. — 8:00
A.M. — 8:00
A.M. — 12:30

P.M. 
P.M.
P.M.



Giorgos Seferis: klasiškosios Graikijos 
ir modernaus pasaulio junginys

B. CIPIJJAUSKAITfi

1963 m. Nobelio literatūros j 
premijos paskyrimas Giorgos 
Seferis įrodo, ypač prisiminus 
prieš keletą metų ją gavusiojo 
Saint John - Perse kūrybą, kad 
pastaruoju metu vis labiau ieš
koma universalaus ir “belaikio” 
meno. Tek Anabase, su kuria 
ne vienas kritikas sugretino ge
riausias Seferis poemas, tiek 
Seferis “Mitistorema” ar “Poe
zija” apjungia visus amžius ir 
savo plačiai banguojančiu rit
mu išsilieja pro bet kokias lai
ko ribas. Abu jie sugrįžta prie 
pagrindinių elementų: vandens, 
oro, ugnies, kurių atspindyje 
modernusis žmogus beveik vi
sai pradingsta. Seferis betgi iš
reiškia kartu ir vieną aktualių
jų XX a. pasaulio temų: žmo
gaus pasimetimą, jo blaškymą
si, jo niekad neišdilstantį paju
timą, kad jis — tremtinys.

Jau pats Seferis gyvenimas 
jį tokiu pavertė: gimęs Smir
noj, 1914 m. iš ten išvaromas 
turkų; 1922 m. turkai ten su
degina jo gimtuosius namus. 
1941 m. ir vėl turi bėgti: šį kar
tą nuo nacių persekiojimo iš 
Atėnų. Diplomatinė karjera pri
sideda prie dažno “tėviškės” 
keitimo, ir taip jis niekad neži
no, kur jo tikrieji namai. Ne
žiūrint šių aplinkybių, Seferis 
išlaiko tamprų vidinį ryšį su 
Graikija: ne su moderniąją, su
vargusia, suskaldyta, bet su jos 
istorija, su jos kultūra, tebe- 
plasdančiomis kiekviename se
nųjų šventovių akmenyje, su 
belaike širdimi, tebeplakančia 
jos klasiškosiose statulose. Ne 
vienas kritikas yra primygtinai 
kartojęs, jog tose senose sta
tulose skaitytojas atras giliau
siąją Seferis paslaptį bei jo pra
našystę žmonijai. Gal didžiau- 
s as jo nuopelnas ir yra sugebė
jimas įjungti didingą praeitį 
kasdienybėn, parodyti, kaip ne
atskiriamai ji suaugusi su visu 
kraštu ir jo žmonėmis. Pareikšti, 
kad d dž os'os tiesos niekad ne
praeina ir nepasensta. O kadan
gi tos senosios tiesos nepripa
žįsta tautybės ar religijos skir
tumo, Seferis poezija taip pat 
tampa universalia, prieinama 
kiekvienam.

Seferis stilius pritaikytas jo 
ideologijai; kalbėdamas apie pa
čius esmingiausius jausmus ar 
tiesas žmogaus gyvenime, jis jų 
nedailina, “neaprengia”. Jo ei
lės nepasižymi būdvardžių gau
sumu: jos beveik tokios plikos, 
kampuotos, kaip ir senieji Grai
kijos griuvėsiai. Kaip tie masy
vūs šventovių pamatai, tokios 
pat galingos ir jos, ir jų platus 
išs liejimas dar daugiau pabrė
žia jose prisiglaudžiančių min
čių didybę. Gal galima būtų net 
sakyti, kad taip, kaip, žiūrint į 
senųjų šventovių ar rūmų griau
čius, lankytojo vaizduotė pri
verčiama smarkiai darbuotis, 
idant atkurtų visą pastatą, taip 
ir Seferis poezija palieka daug 
ką nedasakius, kartais staigiai 
nutrukdama, lyg siūlydama 
skaitytojui pilną laisvę indivi
dualiai prieti prie jos esmės. 
Kai kas ten kartais atrodo net 
be sąryšio, ir tik gerokai pagal
vojus, išryškėja tikroji mintis.

Šią poeziją nelengva būtų pa
vadinti subjektyvia. “Mitistore
ma” (“Mitiškojo gyvenimo”) 
pratarmėje autorius aiškina, 
kad dažnai vartojąs mitoligiją, 
norėdamas skaitytoją atpalai
duoti nuo savo, kūrėjo, asmeny
bės. Negalima tačiau jos pava
dinti nei epine, nes tai daug 
daug au, negu objektyvus faktų 
atpasakojimas. Ne, Seferis po- 
ez ja yra kristalizuotas ir per
koštas jausmas, kuris betgi 
skaitytojuje iššaukia individua- 
l ą reakciją ir tiesioginiai įsi
veržia jo gyveniman.

Dažnai pasikartojanti ir tar
tum simbolinė tema Seferis kū
ryboje: laivas, kartais be jokio

tikslo skubantis nuo salos prie 
salos, iš vieno krašto į kitą. 
Kartais tai maža žvejų valtis, 
kitą kartą — keleivinis garlai
vis, bet bendra jiems abiems 
kažkoks betikslis blaškymasis, 
susietas su nesulaikomu laiko 
tekėjimu. Dažnai tokiuose vaiz
duose j’s parodo, kad tai, ką 
mes matome skubėdami, yra 
tik mūsų kūnas, tuo tarpu kai 
mūsų siela neišvengiamai įsi
jungus amžinybėn. Ir tada pasi
girsta klausimas: “Ko gi ieško 
mūsų sielos šitoj kelionėj, ant 
šio apipuvusio medgalio, plūdu
riuojančio iš vieno uosto į ki
tą?” Nors beveik visos kelionės 
veda pro griuvėsius, pro var
gingą buitį, šių poemų pagrin- 
dinrs tonas nėra dejonė: pama
tome, kad kaip tik griuvėsiuose, 
senųjų meno paminklų griuvė
siuose, mūsų siela atranda vil
tį bei amžinybės paguodą. Jie 
pragiedrina net ir mintis apie 
mirtį: ::Aš matau, kaip medžiai 
kvėpuoja mirusiųjų juoda tyla, 
r išvystu nepajudinamą statu

lų šypsnį”.
Vienas iš aiškiausiai leidžian

čių tą paslaptingą jėgą pajust 
eilėraščių — “Mes, kurie išėjo
me” yra “Mitistorema” rinki
nyje:

Mes, kaip piligrimai, išsirengu
sieji j kelionę,

stebėjome sudaužytas statulas, 
susimąstėm ir tarėm sau, kad 

gyvenimas nepražūva taip 
paprastai,

ir kad mirties keliai nepažįstami, 
bet ji turi savo teisybę: 
“nes, kai mes numirštam stati, 
susijungę su uola,
suvienydami kietumą su trapu

mu,
senieji velionys pabėga nuo savo 

likimo ir prisikelia iš nu
mirusiųjų,

ir taip ramiai šypsosi, kad net 
nuostabu”.

Senoji istorija bei mitologija 
yra sus.jusos su kita klasinės 
Gra kijos tema — pranašystė- 
m s. Pranašo tonas ir čia daž
nai pasigirsta tarp eilučių, net 
vienas vėlesniųjų Seferis rinki
nių, pasirodęs 1956 m., pavadin
tas “Kipras, kur man buvo iš
pranašauta”. Čia įjungiamas ir 
žmogaus menkystės pajutimas: 
jis gimsta jau su savo likimu, 
ir bet kokia kova prieš šį dievų 
sprendimą būtų bergždžia. Ta
čiau nei čia nesijaučia pesimiz
mo: žmogus vis tiek nenurims
ta, ieško, siekia ko nors aukš
tesnio. Kiekvienas gali išsigel
bėt, ieškodamas grožio bei ne
praeinančių vertybių, išmokda
mas matuoti savo gyvenimą 
vieninteliu neklaidingu — visu
mos — mastu.

Skaitant Seferis poeziją, tik
rai jaučiama joje kažkokia pa
slaptinga jėga, ir turime pripa
žinti, kad jis yra poetas tik
ra to žodžio prasme: kūrėjas, 
tveriantis naują pasaulį ir tuo 
pačiu duodantis tiek savo, tiek 
skaitytojo gyvenimui naujos 
reikšmės.

Vienas kitas Seferis eilėraš
čių vertimas jau buvo paskelb
tas ir mūsų spaudoje.

Reikia tikėtis, kad Šio Nobe
lio laureato kūrinių bus išvers
ta į lietuvių kalbą ir daugiau, 
nes ir amžių blaškomas lietuvis 
galėtų juose atrasti savo bui- 
t es atspindžių bei paguodos.

Socialinė savaitė

Socialinė Italijos katalikų sa
vaitė įvyko Udinėje nuo rūgs. 
8 iki 12 d. Pagrindinė svarsty
mų tema: “Laisvi socialiniai 
junginiai dabarties valstybėje”. 
Tai jau bus 37-ta Italijos kata
likų socialinė savaitė. Pernykš
tėje buvo studijuojama proble
ma: “Visuomenės gerovė ir as
muo dabarties valstybėje”.

Graikiškasis motyvas Nuotrauka Helmut Hahn

NAUJI LEIDINIAI
• LITUANUS. Llthuanian Quar- 

terly / Spring 1965. Redaktorius 
dr. Tomas Remeikis. “Lithuanus 
Foundation, Ine. leidžiamas anglų 
kalMa žurnalas, skirtas lietuvių 
menui ir mokslui, o taipgi ir Lietu
vos politinėms problemoms, nepa
mirštant ir kaimynų estų bei lat
vių. Metinė prenumerata $3.00, ad
resas: Lituanus, P. O. Box 9318, 
Chicago, III. 60690.

Anksčiau keletą metų leistas są
siuvinio formato, vėliau naujo re
daktoriaus dr. T. Remeikio ran
kose Lituanus įgavo daugeliui 
mokslo žurnalų įprastą knyginio 
formato išvaizdą. Ir štai jau ket
virtas šitokio apipavidalinimo nu
meris, 80 psl. leidinys, kurį, 
kaip ir knygą, gali statyti rinkti- 
nėn lentynos vieton.

Pastarasis
V. 
ja 
to 
lio . .
liečianti lietuvių kultūros profilį 
vokiečių literatūroje nuo M. Maž
vydo iki pastarųjų metų vokiečių 
rašytojos Agnės Miegel lietuviš
kųjų temų. Apie kultūrinius ir po
litinius nacių kėslus Pabaltijy ra
šo J. P. Slavėnas. Šakotos V. My
kolaičio - Putino kūrybos raidą pa
seka A. Sietynas. Duodama taiugi 
pluoštas Putino eilėraščių, išvers
tų į anglų kalbą. Apie R- Viesulo 
grafiką rašo A. Kurauskas, spaus
dinant greta ir 9 Viesulo litografi
jų nuotraukas.

Šį kartą šalia skelbiamų straips
nių pasigendama apžvalginės da
lies, knygų recenzijų ir pan. Taip
gi kažkaip neįprastai Putino poezi
ja ir Viesulo litografijos nukištos 
į paskutiniuosius žurnalo puslapius, 
kai jiems vieta labiau tiktų kur 
nors leidinio pradžioje ar viduryje.

Neabejojama, kad redakcijai su
organizuoti kiekvieno Lituanus nu
merio vertingą medžiagą nėra leng
va. Gal dėl to ir gerokai vėluoja- 
masi, nes, kaip ir šį kartą, rudenį 
išleidžiamas pavasario numeris. 
Amerikiečiui skaitytojui gali būti 
nekoks įspūdis, ypač kai čia pana
šūs periodiniai leidiniai dažnai iš
leidžiami net pasiankstinant atei
ties data. Medžiagos rinkimas re
dakcijai gal ir palengvėtų, jeigu ji 
nesibaugintų vieną kitą straipsnį 
Lituanus žurnalui paimti tiesiog iš 
mūsų lietuviškųjų kultūros leidinių 
bei šiaip periodikos. Juk Lituanus 
žurnalu specialiai ir taikoma į ang
losaksiškąjį^ pasaulį, kuriam lietu
viškoji spatfda nebeįkandama. Tad 
ir perspausdinimo atvejai bei ver
timai būtų Visai pateisinami, jeigu 
tik jie redakcijos darbą paskubintų 
ir palengvintų. Tačiau jeigu Litu
anus vėluoja dėl piniginės proble
mos, tai ko greičiausiai reikėtų ieš
koti išeities visoje lietuviškoje vi
suomenėje, fonduose bei veiksniuo
se, nes šiuo metu dėl pinigo sto
kos numarinti Lituanus būtų jau 
visų laisvojo pasaulio lietuvių ko
lektyvinis nusikaltimas.

• METMENYS. Jaunosios kar
tos kultūros žurnalas, 1965 m., nr. 
9. šį kartą akivaizdžiausi leidinio 
puslapiai skirti žuvusio Algimanto 
Mackaus atminimui: dedami pasa
kyti trumpi, eiliuoti J. Blekaičio 
ir K. Bradūno atsisveikinimo žo
džiai ir jau didesnis pluoštas V. 
Bogutaitės poezijos. Iš rankrsšti- 
nio palikimo skelbiama A. Mackaus 
mintys, liečiančios čionykštę mūsų 
kultūrinę bei kūrybinę situaciją, 
o laiko linijas A. Mackaus poez - 
joje nubrėžia A. Landsbergis, švie
žiai naujas ir V. Trumpos raštas 
-p'e Simoną Daukantą, kaip i’ta- 
ką visų tų jėgų, kurios inspiravo 
lietuvių tautinį atg mimą ir nepri
klausomą Lietuvą. R. Šilbajoris, 
atrodo, tęsia Metmenyse pradėtą 
paskirų mūsų rašytojų aptarimą 
ilgesniais. studjinio pobūdžio 
straipsniais, šį kartą apsistojama 
prie .Jono Aisčio kūrybos. Prisime
nant kadaise Lietuvoje Broniaus 
Krivicko paskelbtą Aisčio kūrybos 
nagrinėjmą, nūdieninis Šilbajorio 
raštas yra bene antras tokio pla
tesnio pobūdžio mėginimas žvilgte
rėti j pasaulį ir braižą tokio poeto,

numeris pirmiausia 
Trumpos straipsniu akcentuo- 
šimtmetį nuo Simano Daukan- 
gimimo, spausdinama A. Matu- 
kruopščiai sutelkta medžiaga,

I pilnai kūrybingas ir savo darbais 
našus. Be atsiminimų, kurių jau 

| išėjo keli veikalai, jis gyvai reiš
kiasi ir savo poezija, kuri yra jo 
viso gyvenimo palydovė. Savo po
ezija jis jau yra užėmęs tinkamą 
vietą lietuvių raštijoje.

“šerkšno sidabras” — tai šio au
toriaus vienerių metų (1953—54) 
derlius. Savo nuoširdumu, poetinė
mis priemonėmis ir ieškoj mais, sa
vo domesiu vidaus ir išorės gyve
nimui autorius čia išieško gilių nuo
taikos atspindžių, įsiveržia į sieks 
labirintus, keliauja su skaitytoju 
pro gražesnį ir turtingesnį pa- 
šaulį.

Du nauji Prokofjevo 
kūriniai

kurio kūrybai aptarti normaliose skerspiūvį, jin įpinant ir nuotaikin- 
tautos kultūrinio gyvenimo sąly
gose jau seniai reikėtų visos stu
dijinės knygos.

Prozą šį kartą atstovauja A 
Škėma ir M. Katiliškis: pirmojo 
spausdinama ištrauka iš rankraš
tyje paliktosios apysakos “Izao
kas”, antrojo — gana naujas me- Į 
ginimas kalbėti ne apie lietuviškus j 
nrškus ir užuovėjas, bet pinti poe
tišką, kone surrealistinių ir dau
giau egzotiškų vaizdų pynę. Smal
siai įvairios ir dvi anketinio sukir
pimo temos: “Nepriklausoma Lie
tuva šiandieniniu įvertinimu” ir 
“Rašytojas egzilyje”. Jonas Puzi-1 
nas recenzuoja dr. M. Gimbutienės 
knygą “The Balts”, V. Trumpa — 
A. Merkelio monografiją “Antanas 
Smetona” ir Civis Caunensis ap
sistoja prie A. Šapokos knygos 
“Senasis Vilnius” ikonografijos ir 
bibliografijos. Gale K. Reikalas pa
teikia 1964 metais išleistų grožinės 
literatūros knygų kritišką apžval
gą

Šalia kas mėnesį išeinančių “Ai
dų” nors ir metuose beveik tik 
vienkartiniai “Metmenys” vis dėl 
to yra akivaizdus ir kūrybingas 
čionykštės mūsų visuomenės kultū
rinio susiklostymo ženklas, sveikin
tinas ir kaip papildinys ir kaip 
oponentas.

• ATEITIS. Lietuvių katalikiš
kojo jaunimo žurnalas. 1965 in. va
sara, nr. 6. Sąsiuvinis skirtas lie
pos mėn. Toronte įvykusiam atei- 
tininkijos kongresui^, Pradžioje duo
damos ištraukos iš federacijos va
do dr. J. Girniaus kongrese skaity
tos paskaitos, skatinančios į gyve
nimą žvelgti ne tikrovės drumzlė
se, o idealo šviesoj. Skelbiamas 
gret; ir antrojo kongreso paskai
tininko dr. A. Sužiedėlio pilnas ten 
skaitytos temos ^Dviejų aplinkų 
paunksmė” tekstas, intriguojančiai 
nagrinėjąs mūsų situaciją ameri
kietiškoje ir lietuviškoje visuome
nėje. Kongresinio simpoziumo te
mos "Ateitininko laikysena šian
dieninių tautinių ir tarptautinių 
problemų atžvilgiu” pateikta tik 
kondensuotoje minčių santraukoje. 
R. Kriaučiūnas pagirtinas už labai 
gyvai parašytą bendrą kongreso

gų pastabų bei sugestijų ateičiai. 
Šalia trijų pusėtinų D. Bražio eilė
raščių pasigendame beletristinių 
plunksnų. Apžvalginėje žurnalo da
lyje minimas Verdi “Reųuiem” ir 
Markaičio “Vilniaus varpai” kon
certas žuvusiųjų atminimui pagerb
ti, rašoma apie Australijos ateiti
ninkus, > moksleivių ideologinius 
kursus, prof. K. Pakšto pamink
lą Šv. Kazimiero kapinėse Chica
goje ir sportinius įvykius. Laukia
me poatostoginės “Ateities”.

• TECHNIKOS ŽODIS, 1965 im. 
gegužės - birželio mėn., nr. 3. Pre
numerata metams $5.00, studen
tams — $2.00. Red. adresas: G. J. 
Lazauskas, 1708 N 22nd Avė, Mel
rose Park, III. 60160; adm. adresas: 
A. Pargauskas 5823 So. Whipple 
St., Chicago, III. 60629.

Numerio viršelis papuoštas pa
vasarį mirusio ilgamečio “Techni
kos žodžio” redaktoriaus inž. Vy
tauto Pavilčiaus nuotrauka, įdo
miai pabertų ankstesnių žurnalo 
viršelių fone. Redakcijos vedama
jam straipsnyje iškeliama ne para
dinių, bet kudirkinių ir daukantinių 
visuomenės darbuotojų reikšmė, 
prisimenant, kad vienu iš tokių, 
besąlygiškai lietuviškajam darbui 
atsidavusių buvo ir a. a. inž. Vy
tautas Pavilčius. Apie medžiagos 
sampratą nuo materializmo iki ide
alizmo rašo prof. inž. J. Rugis, o 
apie Mariner TV — Marso tyrinė
toją dr. A. Kliorė. Lituanistinė šio 
numerio medžiaga yra gausiai pie
šiniais bei nuotraukomis iliustruo
tas dr. inž. J. Gimbuto straipsnis 
apie Lietuvos miestelių varpines. 
G?usi ir apžvalginė sąsiuvinio da
lis, liečianti lietuvių mokslo dar
bus ir lietuvių inžinierių bei archi
tektų organizacinę veiklą.

• Mykolas Vaitkus, ŠERKŠNO 
SIDABRAS.
Lietuviškos knygos klubas 1965 
m. Aplanką piešė Paulius Jurkus. 
Rinkinys 86 psl. 7į./2 x 5y2 inč. for
mato, kaina $1.50, gaunamas “Drau 
ge”.

Vyriausiosios mūsų rašytojų 
kartos poetas Mykolas Vaitkus, 
nors jau neša 80-ties su viršum 
metų amžiaus naštą, bet dar yra

Eilėraščiai. Išle dc

Šis rinkinys ateina į lietuvių poe
ziją kaip nauja daug nusipelnusio 
ir lietuvių literatūroje savo vietą 
turinčio autoriaus giesmė, kuri dar 
neužbaigta. Čia poezijos mėgėjas 
kartu su autoriumi parims prie 
gamtos vaizdų, kils aukštyn, skries 
Anapus, ilgesiu nuskaidrins palik
tos tėvynės iš tolo regimą šešėlį, 
bet nebus apviltas, nes M. Vaitkus 
i viską žvelgia optimisto akimis, 
viskam duoda savo skaidrių spindu
lių, kurie atsimuša ir skaitytojo 
sieloje. .

Minint kompozitoriaus Sergie 
jaus Prokofjevo gimimo 75 m. 
sukaktį, ateinančių metų pava
sarį bus atlikti du jo nauji kū
riniai, kurie buvo likę nepaskelb 
ti, nes Stalino laikais jie buvo 
sukritikuoti kaip nemelodingi. 
Vieną iš tų kūrinių — kantatą 
— Prokafjevas buvo užbaigęs 
1937 m., o kitą — baladę apie ne 
pažįstamą berniuką—buvo suku 
ręs karo metu 1944 m. Prokof
jevas mirė tą pačią dieną kaip 
ir Stalinas — 1953 m. kovo 5 d., 
tik dėl sąmyšio mirus diktato
riui, apie Prokofjevo mirtį ne
buvo paskelbta ištisas tris die
nas.

Žmonės yra taip suakmenėję sa
vo pažiūros apie kairę ir dešinę, 
kad .jie užmiršta, jog yra dar ki
tos kryptys: žemyn ir aukštyn.

— Fr. Werfel

4/2
Kiekviena 
sąskaita 
Ilgi 
$10.000 
apdrausta 
Federalės 
valdžios 
agentūroje

August Saldukas, 

Prezidentas

ANT VISU
SĄSKAITŲDaugiau kaip 50 metų 

sąžiningai patarnaujame 
lietuviams

55 IHIIKU

4040 Archer Avė. Chicago, ILL. 60632 
Telef. CL 4-4470
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Tokio bargeno dar nėra buvę- Pamatykite asmeniškai DAN 
■KURAITĮ. Jisai dežuruos savo įstaigoje Kol išparduos likusius 

Buick’us..
“Buick’as Lietuviškas Automobilis”

MILDA BUICK, INC.
Telef. — LAfayette 3-2022

907 West 35th Street, Chicago, Illinois, 60609
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eurrent dividend on Inveetment bonus
*4>% DIVIDENDŲ MOKAMA PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
Už I mėty investavimo bonus mokama dividendų kas pusmeti ir

dar Išmokame po už kiekvienus metus, 4 metams praėjus.
BRIGHTON SAVINOS AND LOAN ASSOCIATION
4071 ARCHER AVENUE. CHICAGO 82. IDLINOIS

Valandos: Plrmad., Antrad.. Penkt. ir šeštad. 9 v. r. — 4:80 p. p. 
Trečlad uždaryta: Ketvirtad S v r — 9 v v

LIOUOR STORE
5515 SO. DAMEN AVĖ. AJ. PHONES WA 5-8202

Quart $4.98

Fifth $4.29

OTARD IMPORTED COGNAC F^h $4,98
GRAIN AJLCOHOL 190 Proof U.S.P. Fifth $4.89

Fifth $3.98

Fifth $0.79

Fifth $-|.79

$7.95

SKIP S Self Service

6

I

I

I

STOCK 10 YEAR OLD V.S.O.P.
IMPORTED BRANDY

COEUR DE FRANCE GRANDE
Fine Champagne Cognae

RICCADONNA VERMOUTH IMPORTED
Dry or Sweet 30 oz. Bottle $ 1 29

MONASTERY (KRUPN1K) HONEY
PUNCH Fifth $3_29

SLIVOVITZ IMPORTED FROM 
JUGOSLAVIA

GREEN CHARTREUSE
LIQUEUR

DUCAL IMPORTED 1959 VINTAGE 
RED LISBON GRAPE WINE

WURZBURGER IMPORTED BEER 
Case of 24 — 12 oz. Throw Away Bott’es

» v. r.

Kas tik turi ger$ skonį,
Viskę perka pas Lieponj!

LIETliVIl' PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

Pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 9 iki 6 
vai. vak. Sekmadieniais uždaryta.



FILMŲ ĮVAIRUMAI
STASE SEMĖNIENE

Komedija apie aviacijos 
pradžią

Spalvotą filmą “The Magnifieent 
Men in Their Flying Maehines” 
— “Or Haw I Flew from London 
to Paris in 25 Hours and 11 Minu
tes” yra vienas malonumas sekti 
nuo pradžios ligi galo. Maloniau
sia, kad tai visos šeimos tikra pra
moga. Nenuostabu todėl, kad šis 
filmas Chicagos vidurmieety įsibė
gėjęs ketvirtą mėnesį (ir tik Ka
lėdoms žadama jį pakeisti kitu).

Tai yra susuktas dalius satyros 
ryšulėlis, pilnas ekspertų vaidybos 
ir sumanaus atskirų aktorių pasi
rodymo (pažymėtinas — Red Skel- 
ton). Senoviško žmogaus rolėje, jo
jo prologas apie skridimo istoriją 
bei epilogas suteikia šiai sportiš
kai komedijai linksmą nuotaiką. 
Minimas filmas turi stilių, reikia
mą kiekį spindesio ir detalių iš- 
gvildenimą. Kartu jis yra išradin
gas, šviesus ir nuolatos sukeliąs 
juoką. Tai gal pats linksmiausias 
filmas po "Around the World in 
80 Days”.

Turinys (bevelk nusakytas ant
raštėje) sukasi apie 1910 m. avia
ciją, kai toji anais laikais buvo ko
ne galvotrūkišku sportu tiek oro 
akrobatams, tiek nusimanantiems 
aviacijoje lakūnams. Drąsieji bro
liai Wright pasiekė laimėjimą 1903 
m., išsilaikydami ore motoru va
romame sklandytuve net visa 12 
sekundžių. Tačiau saugiai perskris
ti anglų kanalą dar vis tebuvo kaž
kas nepaprasto.

Pasakojimas liečia pirmąsias 
tarptautines oro lenktynes Angli
joje iš Londono į Paryžių. Žymus 
didžiūnas — lordas ir laikraščio 
leidėjas (Robert Morley), norėda
mas padidinti savo laikraščio cir
kuliaciją bei padėti Britanijai už
valdyti orą, kaip ir jūrą, jis su
kviečia drąsiuosius visų tautų avia
cijos pionierius ir, kaip mecenatas, 
laimėtojui skiria gražią premiją — 
10,000 angliškų svarų ($50.000). 
Žaliuose bei fotogeniškuose Angli
jos laukuose susirenka: kulnimis 
taukšantieji autokratiški vokiečių 
militaristai su Gert Frobe prieša
ky (iš “Goldfinger”), linksmieji 
prancūzai, paslaptingieji japonai, 
lakieji italų bajorai ir savaime aiš
ku, šaunūs britų karininkai bei pa
sitikintieji savimi amerikiečių “kov- 
bojai”.

Du herojai yra: Stuart Whitman 
(amerikietis iš Arizonos) ir James 
Fox (britas). Jie abu varžosi dėl 
lordo dukters Patricijos (Sarah 
Milės) meilės.

Komedija yra daugiau vaizdinė, 
bet ir dialogai sukelia daug juoko. 
Vienas prasikišančių yra britų lor
do pastaba besivaržančiųjų garbei 
pokily: “Visa bėda yra su tais 
tarptautiniais reikalais. Jie sutrau
kia tiek daug užsieniečių.

Filme daug puikių scenų (pikni
kas anglų Doverio paplūdmy).

Patys gi lėktuvai tokie juokia-! 
gi, tiesiog absurdiški i atrod-antiejl 
mūsų sprausminio amžiaus akims, 
beveik kaip “artistą ” dalinasi gar
be kartu aktoriais. Jie yra 1910 m. 
originalų smulkmeniška reproduk
cija ’r tikrai jie pakyli nuo ženės 
nežiūrint jų abejotinos skridimo 
vertės.

Fotograf ja puiki, ir viską apė
mus — tai yra spalvotas spektak
lis su humoru, veiksmu, nekaltu 
žavesiu bei žaismingumu, kurį net 
vaikai supras ir gal nemažiau už 
suaugusius džiaugus.

Popiežiaus jono XXIII 
gyvenimas ekrane

26-tame Tarptautiniame fi’zn., 
festivaly Venecijoje bus rodomai: 
f imas “There Came A Man” — 
dokumentaiinė a. a. popiežiaus Jo
no XXIII biografija. Tai bus pa
saulinė premjera (prieš tai gi pa
rodant popiežiui Pauliui VI). Fil
mas pagrįstas popiežiaus Jono die
noraščiu "The Journal of a Soul”. 
Filmuotas Sotto II Monte vietovė
je, Italijoje, kur popiežius buvo gi
męs; Venecijoje, kur jis buvo pat
riarchu; Paryžiuje, kur jis buvo 
popiežiaus nuncijumi, ir Romoje. 
Surežisuota Ermanno Olmi, vaidi
na amerikiečių aktorius Rod Stei- 
ger. Nuotrauka R. KisieliausApokalipsiška grėsmė

TEATRAS RYTŲ EUROPOJE

Jau maždaug dveji metai vyksta 
kultūriniai ryšiai tarp Vakarų ir 
Rytų Europos. Teatro srityje Eu
ropoje stebime pasikeitimus teatro, 
koncertų išvykomis, kai kurie len
kų, jugoslavų ir čekų režisieriai sta 
to veikalus Vakarų kraštų scenose. 
Vakarų kritikams pavyksta pralįsti 
pro geležinę uždangą ir susipažinti 
su Rytų Europos kraštų teatrine 
veikla. Apie teatro reiškinius toje, 
komunistų orbitoje atsidūrusioje 
Europos dalyje nemaža medžiagos 
pateikia Šveicarijoje, Bazelyje, iš
leistas visos eilės autorių straips
nių rinkinys “Teatras už geležinės 
uždangos”

Leidinys pateikia vakariečių ir R. 
Europos teatro žinovų straipsnius. 
Deja, kaip nurodo šveicarų spau
da, R. Europos autoriams trūksta 
nuovokos ar noro duoti tikslią, bet 
ne frazėmis išmargintą informaci
ją. Pvz. apie Lenkijos teatrinį gyve 
nimą rašydamas, Jacek Fruehling 
(iš Varšuvos) skaitytojus informuo 
ja: “apie šių dienų repertuarą ga
lima pasakyti, kad, esant griežtes
nei veikalų atrankai, statomos pa
žangaus ir žmogiškojo pobūdžio

pjesės”, tačiau nebeaišku, kas tų 
"pažangiųjų” veikalų autoriai. Jau 
įdomesnis Wolfgang Kraus straips 
nis apie teatrą, kaip laisvės priemo
nę vykdyti eksperimentus meno sri
tyje. Autorius yra aplankęs Mask
vą, Leningradą, Prahą, Bukareštą 
ir Sofiją. Kiti autoriai, kaip Vieno
je nuo 1956 m. gyvenąs vengras 
Stephan Vajda, bendrais bruožais 
aprašo teatrinį gyvenimą Vengrijo
je. Tiksliausiai teatrinį gyvenimą 
anapus geležinės uždangos nušvie
čia Heinz Kersten. Autorius buvo 
suimtas Rytų Vokietijoje, tačiau, 
dar prieš suimant, jis suskubo pa
rašyti straipsnį apie teatrą bei teat 
rinę politiką Rytų Vokietijoje. Sta
tistiniais duomenimis pasirėmęs, 
autorius pabrėžia santykius tarp 
politikos ir teatro, o jie gi ypatin
gai išryškėję satelitinėje Ulbrichto 
valstybėje. Kai teatras turi paklus
ti režiminei ideologijai, kai reper
tuare atiduodama per didelė duok
lė režimo, jo politikos, jos vadų gar 
binimui, tai neigiamai atsiliepia vi
sam teatro gyvenimui. Dėl to teat
ras R. Europoje neturi tiek laisvės 
kaip Vakaruose. Savo ruožtu ir už

STANDARD Safety...
ASSURED and INSUREDI

pareiškė, kad deguonies išteklius 
atmosferoje yra taip pat ribotas.

Dabar pasaulyje priskaitoma ; Jis nurodė, kad JAV-se ir ki- 
3,3 bil. žmonių. Gyventojų skai- į tuose industrijos kraštuose ima 
čius kasmet didėja, ir už ko
kių 20 metų tas skaičius bus 
dvigubai didesnis. Jau dabar 

1 daug kur jaučiama maisto prob
lema, kasmet ta padėtis gali 
unkėti.
Neseniai įvykusiame lllinois 

universiteto biologijos institu
to mokslininkų suvažiavime pa
saulio problemų klausimais pa
sisakė du mokslininkai.

Dr. G. A. Borgstrom, Michi- 
gano valstybės universiteto pro 
fesorius, pareiškė, kad jau da
bar žmonių skaičius pasaulyje 
yra didesnis, negu mūsų žemė 
gali išlaikyti. Tik pusė pašau 
lio gyventojų turi pakankamai 
maisto ir pastogę, teigia dr. 
Borgatrom. Dedama viltis į 
ūkio pažangą, bet ir ji turi sa 
vo ribas. Pvz. Indijoje pavyzdi
niai ūkiai su įruoštomis pompa- 
vimo stotimis ir irigacijos pro
jektais — klesti, bet dideliu mas 
tu tai neįmanoma atlikti, neat
ėmus vandens iš kitų kaimų. 
Daug plotų dar galima būtų kul 
tivuoti, bet su didėjančiu žmo 
nių skaičiumi tai tik laikina 
priemonė.
Dr. L. C. Cole, Colnell univer
siteto profesorius, Ithaca, N. Y..

Pavojai žmonijai

ma daugiau deguonies iš oro ku 
rui palaikyti, negu jo gaunama 
atgal iš augalų fotosintezės bū
du. Taip pat nurodė, kad žmo
gus vis daugiau išnaudoja že
mės kuro išteklius moderniai

industrijai palaikyti.
Atominė energija gali daug 

padėti ateičiai, bet ir čia toji 
medžiaga tai energijai gauti 
yra ribota.

Dar lieka saulės radiacija, 
kuri gali būtį energijos šaltiniu, 1 
sako dr. Cole, bet tik tol, kol 
saulė mūsų žemelei spindės! 

| A. bmn.

Lietuviškos SVEIKINIMO korteles
Specialus rinkinys:

10 kertelių $2.00 arba I kortelė NEMOKAMAI 
su 10 kortelių užsakymu

APMOKAME. PERSIUNTIMO IŠLAIDAS

Prašome pridėti šį užsakymo lapelį su pinigais ar čekiu. v

□ Specialiai .... . . 10 už $2.00 □ Vestuvių ............ . .. . 25 et.
□ Gimtadienio ...........  35 et. □ Užuojautos ........ . . . . 20 et.
□ Gimtadienio ...........  25 et. Q Padėkos ............. ... 20 et.
□ Vardadienio . ........... 35 et. □ Greit pasveikti . . . .. . 25 et.
□ Vardadienio ............. 25 et.

Į

geležinės uždangos pasitaiko įdo
mių eksperimentų teatre, būna ver 
tingų pastatymų, tačiau tai — išim
tys. Teatras privalo būti atpalai
duotas nuo režiminių nurodymų bei 
krypties. Tik tokiu atveju jam įma
noma kilti ir atlikti savo tikrąją 
paskirtį. (E.)

Kaip materijos pasaulyje, taip 
ir dvasios pasaulyje niekas nežūva. 
Nežūva nei vienas mūsų žodis, nei 
vienas mūsų darbas. Kaip tat bai
su ! Baisu dėl to, kad tiek daug kal
bama žodžių tuščių, kvailų ir pik
tų, tiek daug daroma darbų nedo
rų ir gėdingų.

M. Pečkauskaitė

MARQUETTE PROTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

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

Turtas
$9,200,000.00$95,000,000.00

3314 West 63rd Street
Chicago 29, lllinois

Tel. PB 6-8998

Rezervai

Current ratu

Lietuviška valgykla. Gražiausias lietuviš
kas restoranas, kuriame gaminami lietu

viški valgiai.
Atdara nuo 6:00 valandos ryto iki 8:00 

valandos vakaro.

4 Times a Year
M Savings h by tha 15th 
Earn Irom tha lst

4192 Archer Avenue

Standard Federal Savings visų bu- 
taupų saugumas yra užtikrintas mū
sų pajėgaus ir pastovaus įmonės ve
dimo ir apgalvoto veikimo... ir kiek
viena sąskaita yra apdrausta Federal 
Savings and Loan Insurance Corpora- 
tion, J.A. Valstybių valdžios agentū
ros. Norėdami saugaus taupymo ir 
aukštų pajamų, išmokamų keturis 
kartus į metus, pradėkit taupyti pas 
Standard Federal.
Chicagos apylinkėj pajėgiausias

STANDARD
FE o SS o A |Km BMN0 Km JrMk Bmmi

SAVINGS
Chicago, lllinois 60632 • VIrginia 7-1140

ROOSEVELT PiCTURE 
FRAME COMPANY 

Manufacturera

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai. Pritaikinti paveikslams 
skelbimų rėmai, metalu aplieti 
rėmai.
2400 S. Oaklej Avė., Chicag*

VIrginia 7-7258-69

iiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
... mes atrandame, kad Leopill’s 

daugiau pagelbsti, negu kitos pi
liulės, kurias iki šiol vartojom..

Jau su virš

50 METŲ
Plačiai žinomos Leopllld reguliuoja 

medžla'gų apykaitos virškinimą Ir vi
durių užkietėjimą, švelnios ir pati
kimos iš augalų pagamintos padeda 
kepenims ir tulžiai normaliai veikti. 
50 už $1.00 arba 250 už $4.00 Jeigu 
negaunate savo vaistinėje tai užsaky
kite K. S. JONAITIS, R. PH. 2785 W. 
43rd St., CHICAGO, ILL., 00032.

LEOPILLS

Gatvč ................................................................
Miestas ............................................................
Valstija ......................-...................................
JimiHĮlĮĮIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllll

“PALANGA” RESTAURANT
6918 So. Westem Avė. - GR 6-9758

JADVYGA ir — JUOZAS BARTKUS, Savininkai

SUSTOKIT, APŽIORĖKIT -
MŪSŲ METINI IŠPARDAVIMĄ

STEIN TEXTILE CO.
Didelis užuolaidų skyrius, kuriame galit savo langams pasi

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

PIRKSIT NEBRANGIAI IR GAUSIT DOVANĄ.
Stein Textile bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilno

nių, šilko, nylons, taffetą, aksomo, angliškų medžiagų paltams 
ir kostiumams siuntimui artimiesiems į Lietuvą ir tolimąjį Si
birą už žemas kainas.

616 W. Roosevelt Rd., 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

SIŲSKITE:

J. & J. PHARMACY
2557 Mest 69th Street, Chicago, lllinois, 60629

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

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711
Atdara pirmad. ir ketvir. 9—9 vai., antr., tręč. ir Šeštadienl&Ii nuo 

9 iki 6 vai. Sekmad. atdara nuo 11 iki 4:30 v. po piety

/

/ Naujas aukštas dividendas 
C* mokamas už investavimo

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

«r*T ivnna. ANTRAD. ir PENKT. ...........   ...9 v. r. iki 5 v. v.
VALA5UVŠ. PIRMAD ir KETV.............................9 v. r. iki 9 v. V.

ŠEŠTAD. 9 v. r. iki 12 v. d............Trečlad. uždaryta

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION
B. B. PIETKIEVVICZ, Prez.

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

Garantuojame už gerą veikimą, jei 
nebūsite patenkinti įJugrąžlnsime pi
nigus. Gydytojų rekomenduojama.

Užsakymas

$1.00 už 50 piliulių (arba
AS norėčiau pamėginti LeoplilB Ir 

(dedu 
$4.00 Už 250).
Vardas, pavardė

sąskaitas

ANGLYS
Sinclair

■ HEATING J 
k OIL Z

SINCLAIR ALYVA
3605 West 63rd St.

SuperFIame

POrtsmouth 7-8020
---- ... ... - ------------------------------------------------------- ...----- - a

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 mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus neturėsite jokių nemalonumų.

GENERALINIAI AGENTAI ŠIŲ kompanijų:

AMERICAN BONDING 
AMERICAN INDEMNITY 
CASUALTY MUTUAL 
FIDELITY & DEPOSIT 
FIRE & CASUALTY OF CONN. 
GIBRALTAR INSURANCE 
THE HANOVER
HIGHVVAY INSURANCE 
THE HOME
INTERSTATE 
LASALLE CASUALTY

Mes esame pirmaklasiai nariai

MANHATTAN FIRE & MARINE 
MERCURY MUTUAL 
MONARCH
NATIONAL UNION
NEW YORK FIRE
SECURITY INSURANCE 
UNITED STATĖS FIRE 
UNIVERSAL INSURANCE
VVESTERN FIRE & CASUALTY 
CALIFORNIA LIFE

Chicago Board of Underwriters

4

222 W. Adams Street Room 800
Telefonas CEntral 6-5206



Jaunas mūsų kompozitorius 
e.lę metų ilg.au užsibuvęs Eu
ropoje ir šią vasarą pergyvenęs 
Ispanijoje šiurpią automobilio 
katastrofą, kurioje žuvo jo lan
kyti iš Amerikos nuvažiavusi 
sesuo, šiuo metu jau yra atvy
kęs į JAV seniau pramatytiems
sa.o kūrin u koncertams, ku- ■ 
rmos d r guos pats kompozito
rius. Keh vokaliniai jo kūrybos 
pavyzdž a buvo solistų išpildy
ti š emet niame ate.tininkų kon
grese Toronte. Publ.kos jie bu-1 
vo entuziastiškai priimti. Šitaip 
paskat no studentus ateitinin-1 
kus kviestis iš Europos patį | 
kompoz torių specialiam jo kū
rinių koncertui. Ir sumanymas 
jau virsta realybe.

Taip, spalio 10 New Yorke 
bus atliekami D. Lapinsko mu
zikos kūr n ai. Jų girdės me ket- 
ver'ą. 1. “Mergaitės dalia” — 
ciklas pagal liaud es dainas — 
orkestrui ir balsui. Tai nėra tik 
liaudies dainų harmonizacija,

• Lietuvio kūryba tarptauti
niame novelių leidiny. New Yor
ke anglų kalba leidžiamas mė
nesinis žurnalas Short Story 
(The Globai Fiction Magazine), 
kuriame skelbiama įvairių tau
tų rinktinių novelių pavyzdžiai, 
š. m. vasaros numeryje šalia 
amerikiečių, australo, lenko, 
naujazelandiečio, prancūzo, mek 
sikiečio, anglo, čekoslovako, per
so, kanadiečio ir turko atspaus
dinta ir lietuvio Antano Tūlio 
novelė “The Funeral of the 
Frog”. Novelė. “Varlės laidotu
vės” paimta iš 1960 m. Terros 
išleisto A. Tūlio novelių rinki
nio “Tūzų klubas”. Anglų kal- 
bon ją išvertė Danguolė Sealey. 
Žurnalo Short Story metinė pre
numerata yra $5.00. Adresas: 
Short Story International, Ine., 
240 West 40 St., New York, 
N. Y., 10018.

• Lankytinos parodos Chica
gos Meno institute, šiuo metu 
čia vyksta Indijos garsių religi
nių bronzos skulptūrų paroda. 
Erdvus ir apgalvotas eksponatų 
išdėstymas ir jų egzotiškumas 
žiūrovą nukelia į visai kitą pa
saulį. Grafikos meno mėgėjai 
kitose salėse tiesiog neatsižiūrės 
šios rūšies Picasso kūrybos 60 
metų darbo vaisiais. Puiki, ap
žvalginė Picasso grafikos paro

MIGRENINIS GALVOS 

SKAUSMAS

Dr. M. J. Pohunek. D.C.

Migreninis galvos 
skausmas (kuris ap
tariamas kaip aklas 
skausmas) yra ner
vinis! sutrikimas, pa- 
Birel&kiąs periodi
niais galvos skau
dėjimais, kurie pa
prastai atsiranda 
vienoj pusėj ir ku
riuos steką koktu
mas, vėmimas ir matomumo su
trikimas.

Asmuo, kuris turi migreniniu^ 
galvos skausmus, paprastai yra 
turėjęs juos visą, eilę metų ir net 
stipriausi vaistai mažai jj veikla. 
Tie galvos skausmai paprastai at
siranda kartų j mėnesį, o kartais 
net dažniau. Daugelis ieško pa
lengvėjimo Išsitraukdami dantis, 
lMloperuodami sinusus, keisdami 
akinius, bet visa tai neša menkus 
ar jokių rezultatų.

Galbūt, kad patikimiausias migre
ninių galvos Gausmų aiškinimas 
yra Dr. Logan Clenden-nlng, kele- 
tos diagnozinių bandymų auto
riau A Jis nustatė, kad migrenos 
priežastis glūdi spazmose, kurios 
atsiranda tam tikruose kraujo in
duose smegenyse. Chiropraktinial, 
— kraujo indų spazmų priežastis 
yra spaudimas, atsiradęs ant nu
garkaulio smegenų, arba nugarkau
lio nervų, kurie kontroliuoja tuos 
kraujo Indus.

Sis straipsnelis yra vienas iš seri
jos pamokymų apie sveikatų Iš 
SOVTHWEST CHIROPRAOTIC 
CLINIO, 2739 W. 55th St„ tel. 476- 
3422 Dr. M. J. Pohunek, Dr. R. 
Czaplicld ir Dr. D. J. McCarthy.

(■k.)

tai įspūdž ai, kuriuos jam pada- 
rė anos dainos. 2. Koncertas 

' fprtepionui bei styginiam ir mu
šamiesiem instrumentam. 3. Sui- 

I ta iš baleto — “Daiva”. 4. Mi- 
, aš aus rečitalis ir koncertinė 
i ir .ja iš “Les sept solititudes”. i

Milašių D. Lapinskas ypač 
nėgsta. Vienas iš “Les sept so- 
titudes” eilėraščių, kuriame 
uotaik ngai jungiasi gyvenimo 

3 ga su mirties atgarsiais, jam 
į rodės patogi medžiaga muziki
nei išraiškai. Ši kompozicija bu
vo baigta kaip tik prieš pat aną 
•iklminę kelionę....

D. Lapinsko koncertui talkins 
solistė Aldona Stempužienė ir 
y'an'stė Aldona Kepalaitė.

Visi šie kūriniai kompozito- 
aus ba.gti šiais metais.

Ch cagoje Dariaus Lapinsko 
kūrinių koncertas, tą pgi jį di- 
r guo.jant pač am kompozitoriui, i 
Įvyks spalio 24 d. Koncertą Chi- 
cagoje rengia “Margutis”.

da. Gret mose patalpose vėlgi 
yra gausi piešinių paroda, kurio
je regime išskirtinius italų, vo
kiečių, anglų, prancūzų, olandų 
ir kit. meisterių darbus, prade
dant penkioliktuoju šimtmečiu, 
o baigiant šių laikų amerikie
čiais.

• Lietuviai gydytojai savaja
me suvažiavime Detroite (rug
sėjo 4—5 d.) pabrėžtinai domė
josi suvažiavimo proga ten vy
kusia dail. V. Petravičiaus spal
votų medžio raižinių paroda. 
Vertingus dailininko darbus įsi
gijo šie suvažiavimo dalyviai: 
dr. Žukaitė - Milienė tris me
džio raižinius, po vieną — dr. 
Solys, dr. Baltrukėnas, dr. Pa- 
vilonis, dr. Aglinskas, dr. Rama
nauskas ir archt. Masiulis.

• Lietuvė mokslininkė — vie
ta istorijos rinktinės autorių.
V. Vokietijos Fischerio leidyk
la leidžia iliustruotą pasaulio is
toriją. Jos numatyta išleisti 34 
kišeninio formato knygos. Vie
nu iš daugelio autorių (jie visų 
pasaulio kontinentų) yra dr. M. 
Gimbutienė, šiuo metu profeso
riaujanti Los Angeles universi
tete, Kalifornijoje.

• Naujoji “Tautos Praeities” 
knyga. Jau baigiama Romoje 
spausdinti T. Pr. 6-ji (II-jo to
mo 2-ji) knyga, kuri yra skirta 
Simonui Daukantui pagerbti (5- 
ji knyga buvo skirta 1863 metų 
sukilimui paminėti, gi 7-ji nu
matoma skirti Lietuvos kancle
rio ir Vilniaus vaivados kunig. 
M. Radvilo Juodojo paminėji
mui). 6-je knygoje bus prof. 
J. Jakšto “Simanas Daukantas 
— Pirmas tautinis Lietuvos is
torikas”, prof. St. Dirmanto 
“Smalensko koridorius ir kas 
jame vyko 1514 m. (apie Oršos 
mūšį”, prel. dr. J. Bičiūno “Vil
niaus vyskupas Valerijus Pro- 
tasevičius kviečia atvykti jėzui
tus”, kun. dr. K. Matulaitis “Se
novės skalviai”, J. Dainauskas 
“Lietuvos DK įstatymai ir sta
tutai iš 1457—1566 m.”, Vinc. 
Liulevičius “švietimo židiniai 
tremties stovyklose”, prof. Ign. 
Končius “Stepono Batoro uni
versitetas — Vilniaus universi-

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

COUNTRY AUTO REBUILDERS 
GR6-7777 24 hour towing service

Karoserijos taisymas, stabdžiai, motorai, tepimas ir 
smulkūs pataisymai.

BODY AND FENDER W0RK
PAINTING, MECHANICAL REPAIR

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

Jonas Kelečius Atsisveikini.nas
Iš Čiurlionio galerijoje, Chicagoje, rugsėjo 25 d. atidaromos parodos

tetas”, prof. J. Rugis “Su UNR- 
RA ir IRO Vokietijoje”. Prie
dui 10 recenzijų, keli rašiniai 
“Lietuvos istorijos paraštės” 
skyriuje, lietuvių istorikų veik
los žinutės, ši knyga bus dides
nės apimties. Jau telkiama me
džiaga 7-tai knygai, kuri pro
jektuojama irgi padidintos apim 
ties — ne mažiau 15 spaudos 
lankų, t. y. 240 puslapių.

• Lietuvio gydytojo Stasio 
Babelio išradimas. “Argentinos 
Lietuvių Balsas” pranešė apie 
dr. St. Babelio išradią. Jį 
aprašė ir Argentinos dien
raštis La Capital, einąs Rosa- 
rio mieste, įdėti tei ir United 
Press pranešimai. Rugsėjo 2 d. 
apie dr. Babelio išradimą pa
skelbė “Buenos Aires Radio 
Belgrano”. Pagal spaudos ži
nias, lietuvis, priėmęs Argenti
nos pilietybę, dr. St. Babelis, 
sukryžiavęs Pampos kalnų bi
tes su itališkomis, tų bičių įgy- 
limais išgydo leukemiją (krau
jo vėžį). Esą, tuo išradimu su
sidomėjo viso pasaulio moksli
ninkai. Informuojama, kad dr. 
St. Babelis yra pokarinis ateivis, 
iš Lietuvos atvykęs su žmona ir 
dviem vaikais. Argentinoje gavo 
gydytojo teises provincijoje. Jo 
tėvas dr. Antanas Babelis yra

Pristatome Visokių Rūšių 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGA 

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LHMINAS, Prez. 

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

teikiame nemokamai 
RaStinfi atdara kasdien nuo 8 vai 
ryto lkl 6 vai. vakaro Ir Sežtadle 

nials lkl I vai. p. p.

ligoninės direktorium La Maru- 
ja mieste, Pampos provincijoje.

• Išleistas Liet, kalbos gra
matikos I tomas. Vilniuje pasi
rodė mokslinė Lietuvių kalbos 
gramatika, I tomas, apimąs fo
netiką ir morfologiją. Šį tomą 
parašė šeši autoriai: K. Ulvy
das, A. Valeckienė, V. Vaitkevi
čiūtė (jie visi Mokslų akademi
jos bendradarbiai) ir universi
teto docentai: A. Daigonaitė, 
V. Urbutis ir V. Mažiulis. Kny
gą redagavo K. Ulvydas. Pirma
sis tomas apima daugiau kaip 
700 psl. Knygoje, kaip Tiesoje” 
pastebėjo I. Jašinskaitė (rugp. 

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION

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

DOVANAS — SIUNTINIUS Į 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 prieinamom kainam.

Dėl informacijų ir nemokamų katalogų kreipkitės į visus mūsų 
skyrius.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
• NEW YORK, 3, N. Y. — 39 - 2nd Avenue ........................AL 4-5459
• SEW YORK. N. Y. 10011, 108 West 14th St. ................... CH 3-3005
• BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Unlon Avenu., ......................EV 4-4952
• BROOKLYN 7, N. Y. — 000 Sutter Avenue ..... DI 5-6808
• ATHOL, Mass. — 61 Mt. I’leasant Street ........................... CH 9-6245
• BOSTON 18. Mass. — 271 Shavvmut Avenue ........................LI 2-1767
• SOL’TH BOSTON, MASS., 327 W. Broadvvay............... Tel. AN 8-0068
• BUFALLO 6, N. Y. — 332 Fillmore Avenue ............. TL 6-2674
• CHICAGO 22, 111., — 2222 W. Chicago Avenue ............... BR 8-6966
• CHICAGO 8, Hl. — 3212 So. Halsted Street ........................WA 5-2787
• CLEVELAND 13, Oliio — 904 Literary Road ................. TO 1-1068
• DETROIT, Mlch.,—7300 Michigan Avenue ................... VI 1-5855
• GRASI) RAPIDS, Mlch. — 686-38 Bnidge St., N. W.........GL 8-2256
• HAMTRAMCK, Mlch. — 11333 Jos. Campau ............... GL 7-1575
• HARTFORD, 14, Conn., 200 Franklln Avė. Tel. 288-8030 ir 246-0215
• IR VINGTO N 11, N. J. — 762 Sprlngfield Avė. ................ ES 2-4685
• YOUNGSTOIVN 3, Ohlo — 21 Fifth Avenue ..................... RI 3-0440
• LOS ANGELES 22, Calif.—960 So. Atlantlc Blvd....................AN 1-2994
• LAKEWOOD, N. J. — 126 - 4th Street ........................... FO 3-8569
• NEAVARK 3, N. J. — 428 Sprlngfield Avenue ................ BI 3-1797
• NEVV HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė..........................LO 2-1446
• PATTERSON 1, N. J. — 99 Main Street ......................MU 4-4619
• PASSAIC. N. J. — 176 Markei Street .............................. GR 2-6387
• PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Avė. .... PO 5-5892
• PITTSBURGH 3, 1’a — 1307 E. Garson Street ........... HU 1-2750
• SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street ............FI 6-1571
• IVATERBURY, Conn. — 6 John Street ...............................PL 6-6766
e WOROE8TER, Mase. — 174 Millbury Street .........................SW 8-2868
• YONKERS, N. Y. — 555 Nepperhan Avė........... ................GR 6-2781

PLANINGAS TAUPYMAS
MOKA GERUS DIVIDENDUS!

PRADEK TAUPYTI ŠIANDIEN!

Paskolos, perkant namus, daromos ilgiems terminams 
ir žemais nuošimčiais mėnesiniais išsimokčjimais- 

Dėl visų informacijų, kreipkitės į

• Pinigų taupymui nereikia važinėti, 
juos galite atsiųsti paštu, nea 

męs apmokam visas pašto 
* persiuntimo išlaidas.

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 (VEST CERMAK RD. — CHICAGO — VI 7-7747
OFFICE HOURS: Monday, i'uesday, Friday 9 to 4; 

Tbursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; VVednesday elosed.
JOHN J. KAZANAUSKAS, President

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYčlA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų laidotuvių 

ir kitų papuošimų
2443 VVest 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

PETRAS BIELIŪNAS
4848 8. CALIFORNIA Tel. LAfayette 8-3572

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

8354 8. HALSTED STREET Tei. YArds 7-1911

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

JURGIS F. RUDMIN
8319 8. LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-1138 — 1139

VASAITIS — BUTKUS
1440 S. 50tb AVĖ CICERO. ILL. Tei. OLympio 2-1003

Remkite tuos, kurie skelbiasi dienr. Drauge.

29, nr. 203), yra didelis foneti
kos skyrius, o didžioji knygos 
dalis skirta morfologijai.

• Muziejai rašytojų tėviškėse. 
Vilkaviškio raj. Paežeriuose yra

j rašytojų V. Kudirkos, A. Kriš- 
' čiukaičio - Aišbės ir skulpto
riaus P. Rimšos gimtosios so- 

• dybos, kiek toliau ir V. Pietario 
1 tėviškė. Tose vietose, kaip “Tie
soje” pasakoja Br. Raguotis 
(rugpj. 29, nr. 203), įkurti mu- 
zieja , saugomi rašytojų naudoti 
daiktai, nors kai ko ir trūksta 
(pvz. V. Kudirkos stalo). Pae
žerių apylinkėje dar gyvena 
R mšos broliai — vyriausiasis 

Į ’aras r jaun'ausias Jurgis,
n. kad • acžer ečių 

. jc 11 ūksta P. R šos 
nuo juk ten, prie Rausvės 

krantų, yra gimęs ne vienas 
R mšos kūrinys.

• J Baltrušaičio ir J. Savic
kio kūriniai Lietuvoje. “Vagos” 
le dykla paskelbė, kad leidžiami 
minėtų rašytojų leidiniai, drau
ge patekdama šitokias žinutes:

■ 1. J. Baltrušaitis “Aukuro dū- 
' mai”. J. B. (1873—1944), rašęs 
lietuvių ir rusų kalbomis — fi- 

I losofinės lyrikos kūrėjas. Rink- 
I tinėje sudėti brandžiausi jo po
ezijos posmai. Įvade aptariama 
I J. B. asmenybė ir poezija. 2. 
|j. Savickis “Novelės”. J. S. 
1 (1890—1952) pastabus žmo-
gaus psichikos analitikas, geras ' 
stilistas. Spausdinamos novelės, 
parinktos iš rinkinių: “šventa
dienio sonetai”, “Ties aukštu 
sostu” ir kitų. Rinkinio pradžio
je platus įvadinis straipsnis.

• Ezopo pasakėčios lietuviš
kai. š. m. Vilniaus “Naujų Kny- 
” 4 nr. paskelbta, kad jau ati
duota spaudai naujas Ezopo pa
sakėčių vertimas. Tame skelbi
me rašoma: “Lietuviškai pasa
kėčias yra vertę J. Šulcas (1706 
m. Karaliaučiuje), L. Rėza 
(1824 m. Karaliaučiuje), A. Ta
tarė (1836 m. Suvalkuose — 
Pamokslai, išminties ir teisy-
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bes), V. K. Račkauskas (1914 
m. New Yorke). Dabar leidžia
mas Ezopo pasakėčių rinkinys 
yra naujai L. Valkūno išvers
tas iš graikų kalbos. Pabaigoje 
pridėtas vertėjo stra psnis apie 
pasakėčių kelią į lietuvių lite- j 
ratūrą...”

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS f
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
Mr. NELSON 

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO 
3911 West lllth Street 

Didžiausias Paminklams Planu 
Pasirinkimas Visame Mieste 

Telef. — CEdarcrest 3-6335 
Vienas blokas nuo kapinių

TĖVAS IR SŪNŪS SįOĮM
MARŲUETTE FUNERAL HOMt KjJjLBf

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 VVest 7lst St. Telef. GRovehill 6-2345-6 
1410 S. 50fh Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-0?

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

I

NEPAKEIČIAMA IR 
NEATSTOJAMA

Deja, ne vienokia ar kitokia san
tvarka padaro žmones gerus, o kiek
viena santvarka, privalo gerų žmo
nių. Todėl visuomeniniai rūpesčiai 
dar nepakeičia modalinio rūpesčio, 
ir sociolog'ja neatstoja nei teologi
jos, nei moralės.

Iš J. Girniaus “Žmogus be Dievo”

1
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kadeniinės

rosvaislt's
Leidžia Lietuvių Studentų Sąjunga.

Redaguoja Ramune Kviklytė, 5747 
S. Campbell Avė., Chicago, III. 60629

STUDENTU ATEITININKU 
VASAROS STOVYKLA

“Lite-
Dr. Juozas Girnius (viduryje) kalbasi su Studentų ateitininkų sąjun
gos pirm. A. Vainium ir Vida Lūšyte. Nuotrauka V. Maželio

Laiškas bobutei iš stovyklos

tarpe”, “Grįžimas į Lietuvą, jai 
laisvę atgavus”, “Antiintelektu
alizmas Amerikos universitetuo
se”, “Socialinio klausimo aktu-

Studentų ateitininkų vasaros dainos ir “folk singing”, 
stovykla vyko šiais metais Dai- ratūrinis kūrybingumas savųjų 
navoje nuo rugpiūčio 25 d. iki 
rugsėjo 6 d. Jai vadovavo šie 
asmenys: kapelionai kun. K. 
Trimakas ir kun. Kasponis; sto
vyklos vadovas Antanas Vai-i alumas mūsų tarpe”, “Lietuvių 
nius, Jr.; komendantas Jonas kalbos 
Šalčius; berniukų vadovas Ri
mas Gedeika; mergaičių vadovė 
Salvinija Gedvilaitė; studijinės 
programos vedėjas Algis Nor
vilas; vakarų programos vedė
ja Zita Acalinaitė; sporto vado
vas Kęstutis Girnius; ūkvedys 
Algis Liaugauda.

Dieną pradėdavome pusry
čiais ir vėliavos pakėlimu. Sek
davo šv. Mišios, o po jų paskai
ta. Po paskaitos susiskirstyda- 
vome į diskusinius būrelius, ku
rių pašnekesių rezultatai buvo 
visiems vėliau perskaitomi. Po 
pietų sekdavo laisvalaikis: sto
vyklautojai maudėsi, sportavo, 
klausėsi muzikos. Dažnai po pie
tų būdavo skaitomi referatai, 
pravedamos diskusijos, o po to 
vėl sportas. Dienos baigdavosi 
vakariene, vėliavos nuleidimu ir 
vakarine programa.

Studijinė stovyklos dalis, ku
rią paruošė Algis Norvilas, su 
sidėjo iš paskaitų, referatų ir 
diskusinių būrelių. Paskaitas 
skaitė šie asmenys: sesuo Pau
lė “Krikščioniškoji laisvė ir as
meninė atsakomybė”, dr. A. Da- 
mušis “Amerikos katalikybės 
dvasia”, P. Narutis “Kun. A. 
Lipn ūnas”, V. Kleiza “Išeivijos 
lietuvių dabartinės veiklos ap
tarimas”, dr. J. Pikūnas “Inte
ligentiškumo supratimas Ameri
kos studentijoje”.

Ypatingai diskusijos įsisiūbuo 
davo po pačių studentų refera
tų. Kęstutis Girnius skaitė 
“Esamo laikotarpio ir aplinkos 
įvertinimas”, Salvinija Gedvilai
tė ir Augustinas Idzelis “Ateiti
ninkų organizacijos tikslai”; 
Augustinas Sužiedėlis “Dviejų 
kartų santykiavimo problema”; 
Aldona Zailskaitė ir Kazys Jan
kauskas “Lietuviai studentai ir 
kitataučiai: vedybų klausimas”. 
Pastarieji referatai iškėlė aps
čiai įdomių minčių. Kazys pasi
sakė, kad lietuvis, vesdamas ki
tatautę, išduoda lietuvybę. Jis 
daugiausia dėl to kaltino vyrus, 
nes jiems tenka žmoną rinktis. 
Aldona pripažino, kad tokia 
problema yra, kad ateityje ji 
dar padidės, todėl reikia ją pri-< 
imti kaip Amerikoje gyvenančių 
lietuvių neišvengiamybę. Mišrių 
vedybų dalyvius nereiktų smerk 
ti, bet jiems padėti ir toliau 
dalyvauti lietuvių visuomenėje. 
Abu pripažino, kad jau beveik 
neįmanoma išauklėti lietuviais 
va kus mišriose šeimose. Po re
feratų stovyklautojai tęsė dis
kusijas, keldami klausimą, ku
riais kriterijais reikėtų rinktis 
vedyboms 
turi lemti 
viškumas, 
mas?

Beveik kasdien vykdavo dis
kusinių būrelių susirinkimai. 
Stovyklautojai galėdavo pasi
rinkti sau įdomesnius. Diskuta
vome: 
lietuviai studentai”, 
žurnalai ir spauda, 
jaunimui”, “Lietuvių

MINTYS IŠ DAUMANTO VARDO XV
reikšmė išeivijoje”, 

“Draugovių praktiškos veiklos 
praplėtimas”, “Dabartinės Ame
rikos moralinė padėtis”, “Lietu- 

įvis studentas Amerikos univer
sitetuose”.

Viename diskusiniame būrely 
kilo mintis suruošti literatūros 
mėgėjų susirinkimą. Vieną va
karą aplink židinį susirinko gru
pė stovyklautojų, kur Salvini
ja Gedvilaitė, Alvydas Bičiūnas, 
Zita Acalinaitė, Irena Rušėnaitė, 
Teresė Pautieniūtė ir Povilas 
Tautvaiša skaitė savo kūrybą. 
Šis vakaras labai gerai praėjo, 
planuota tad, ir sugrįžus į kas
dieninę veiklą, metų bėgyje to
kius literatūrinius vakarojimus 
ruošti.

Vakarinės programos pasižy
mėjo tuo, kad patys stovyklau
tojai juose kūrybingai reikšda
vosi. Iš jų ypatingesnės buvo 
meno vakaras su paroda ir fil
mu, kuriuos paruošė Aldona 
Zaūskaitė, lietuviška rugiapiū- 
tė senoje daržinėje pravesta 
Onutės Damaitės, partizanų va
karas, kuriame kėlėm klausimą 
“Kodėl mes minim partizanus?, 
fuksų dienos laužas su iškilmin
guoju teismu ir murgdymu, sa
vaitgalio šokiai su gausiais sve
čia s, Detroito ateitininkų su
ruoštas poezijos vakaras, ku- 
r ame susipažinom su šių dienų 
lietuviais poetais.

Šįmetinė stovykla pasižymėjo 
savo fuksų gausumu. Džiugu, 
kad jauni ir entuziastingi žmo
nės įsijungia į veiklą ir užtik
rina ateitininkų organizacijos 
tęstinumą ir jos plėtimąsi — į 
stovyklą suvažiavo studentų iš I tuvių jaunimo kongresą. J. J.

AKADEMIKŲ SKAUTŲ STOVYKLOS

Mūsų žodis
Šios stovyklos vardas pabrė

žia prisiminimą Tų, kurie ko
vojo už tėvynės laisvę, už ne
mariuosius visos žmonijos ide
alus ir tapo amžinai priglausti 
tos pačios žemės, už kurią ko
vojo. Jų dainos, jų dramatiškos 
kovos istorija tepaaiškina mums 
kovos žodžio prasmę. Nes tiktai 
jų pralietas kraujas leis mums 
džiaugtis laisvės laime, pastū
mės kultūros pažangą gerąja 
kryptimi.

Penkioliktąjį kartą susibūrę 
svetimuose miškuose bendrau
kime skautiškoje dvasioje, sem- 
kimės stiprybės iš mūsų gra- j 
žios praeities ir nepamirškime 
mūsų svarbiausia tikslo — ug-1 
dytis religiškai, tautiškai ir vi
suomeniškai susipratusiomis as
menybėmis.

Situacija Lietuvoje
Susirinkome visi sporto aikš

tėje išg rsti senj. Tomo Leono 
paskaitos, “Dabartinio lietuvio 
pažiūra į laisvę”. Senj. Leonas 
suskirstė šių dienų jaunimą Lie
tuvoje į gimnazistus ir studen-

tus. Praeities klaidas ir nesklan- ap:e praradimą nepriklausomy- 
dumus /stengiamasi Lietuvoje! bės, gyvenant Lietuvoje.

Taigi 1940 m. birželio 15 d. 
bolševikai užklupo Lietuvą ne
pasiruošusią, tiek vyriausybę, 
tiek piliečius. Partizanų kovos 
buvo ginklų kovos, o ne konspi
racinės kovos.

Baigdamas fil. J. Dainauskas 
pabrėžė, kad mes dabar tikrai 
turėtume būti pasimokę iš isto
rijos, iš anksčiau padarytų klai
dų, kad Amerikoje 5 r Lietuvoje 
būtume pasiruošę, iškilus Lietu
vos išlaisvinimo momentui.

primesti Stalinui. Nepriklauso
mybės laikotarpis juodinamas. 
Istorija iškraipoma, norint nu
žeminti aną laikotarpį. Spauda 
menkai skaitoma, nes žinios yra 
iškraipytos, o iš Vakarų mažai 
žinių pateikiama. Amerikos Bal
sas kiek pagerėjo ir pritraukia 
daugiau klausytojų. Studentai 
sunkiai tepajėgia atskirti pro- 
gandą nuo tikrovės, nes visi 
pripratę nuo mažų dienų priim
ti visa tai, kas jiems teigiama. 
Daugelis studentų Lietuvoje gal-

Brangi bobute,
Kaip tu klydai, kai prašei, kad 

nevažiuočiau j stovyklą. Sakei, 
bus tik rimtos paskaitos, mažai 
laiko pasibovyti. Sakei, kad ten 
sudurnys mano susipratusią 
galvelę... Kaip tu klydai.

Tiesa, skaitė paskaitą toks 
tipelis, vardu Plepšys - Slap- 
šys - Lepšys (žinai, kaip man 
su tom pavardėm). Išvadino 
lietuvius studentus ir jų vaikus 
kažin kokiais skizofrenais. Koks 
malonumas, kaip sužinojau, kad 
tik viena tokia paskaita. Visą 
kitą laiką bovinomės.

Bobut, tu net neįsivaizduoji, 
kokių išminčių čia stovyklauja. 
Atsiųstą brolio inž. Vilko išra
dimą (du ratelius su rankena) 
montavo net keli inžinieriai, 
dantistai ir šiaip sau žmonės. 
Tur būt, neatspėsi, kaip jį pa
krikštijo — nugi "Vilko Ta
kas”. O tos krikštynos, toks 
svarbus momentas — net tas 
flegmatikas stovyklos viršinin
kas Juozukas, užbliovęs kaip vil
ko skerdžiamas ožys, nuzvimbė 
“Vilko Taku”.

Oi, bobut, vieną dieną tiesiog 
išsigandau. Einu per mišką — 
ir, oi bobute... Prislenku, ir vai- 
gi mūsų "elitas” kasa duobę. 
Keturkampę. Gilią. Kasa duo
bę. Kažkas paslaptingo. Net ad
jutantas ten buvo, užsirišęs ska
rytę ant galvos. Ir žinai, kam 
ta duobė buvo — nugi štabas 
pastebėjo, kad sesių komendan
te Janina visuomet neišsimiego
jus. Reikia, reikia kasti duobę... 
gilią, paslaptingą duobę. Nu ir 
tu bijojai, kad per daug paskai
tų bus...

Oi, bobut, bobut, šioje sto
vykloje vyriškumas ir moteriš-

| kūmas tiesiog spindi. Išdalinom 
daug specialybės laipsnių. Ar 
atsimini tokią Audronę iš Ispa
nijos? Ji gavo virėjos, nes tris 
sykius iš eilės be klaidų, bobut, 
nu, be didelių klaidų užgesino 
gazo pečių. O toks Kęstutis, jis 
net buvo ūkio skyriaus viršinin
kas, jam teko dvi — maisto ne
šiko ir nakties šauklio. Jo šauks
mas, bobut, oi šauksmas, įsi
vaizduok nakties sutemoje — 
krūmuose, tiesiog nuostabus.

Bobute, kaip aš tavęs pasiil
gau vieną naktį. Šaltą naktį. 
Tams’ą naktį. Oi, bobut, kaip 
aš pasiilgau tavo raukšlėtos 
rankos ant mano nenuskustos 
makaulės tą naktį, šaltą rudens 
naktį...

Bobut, brangi, bobut, ar tu 
atsimeni tą dainą, kurią tu ma
ne išmokei. Tą mūsų dainą, bo
but, — “BUVO KARTĄ VASA
RA ŽALIA”. Susirinko būrys ir 
ją sugadino. Dainavo ją 99 sy
kius, bobut. Kartojo posmelį, tą 
posmelį 99 kartus. Sugadino 
mūsų dainą, bobut. Užtai, tur 
būt, jau glostysi su savo raukš
lėta ranka mano nenuskustą 
makaulę 99 kartus...

Tavęs tikrai nepasilgęs, nes 
mane jie čia sugadino...

Tavo anūkas

Aš esu žmogus, ne be silpnybių 
ir klaidų, kitaip aš nebūčiau Ado
mo vaikas! Tačiau aš kasdieną 
stengiuosi būti tobulesnis, kitaip 
aš nebūčiau Kristaus mokinys.

Aukščiau visų dorybių stovi vie
na — nuolatinis veržimasis aukš
tyn ir kovojimas pačiam su savimi, 
nenumaldomas troškimas didesnio 
skaistumo, išminties, gėrio ir mei

lės. — J. W. Croethe

partnerį ? Kiek čia 
katalikiškumas, lietu- 

bendras žmogišku-

“Kodėl ir kur dingsta 
“Amerikos 
jos įtaka 

liaudies t

Toronto, Montrealio, New Yor
ko, Bostono, Philadelphijos, 
Omahos, Detroito, Clevelando, 
Louisianos, South Carolinos ir 
Chicagos. Kitais metais lauksi
me studentų ir iš kitų kontinen
tų, atvažiavusių į Pasaulio lie-

Nuotrauka V. Maželio

Skautai akademikai partizanų 
bunkerio statyboje

i

voja, kad Amerikoj materialinė 
padėtis ypatingai gera, o jau
nimas visai nutautėjęs. Kai ku
re pareigūnai netiki komunisti
ne sistema, bet dirba valdžiai, 
kadangi taip gali daugiau at
siekti Lietuvos gerovei šitose 
pozicijose. Rusų kalba yra nau
dojama v'sose karinėse įtaigo
se. Visa L:etuva yra ekonomiš
kai stipriai pririšta prie Rusijos.

Lietuvis ir konspiracija

Partizanų veikla

Vlado Ramojaus paskaita 
2v lgsnis į lietuvių partizanų 
pochą” užbaigė trijų paskaitų 

i c.klą — “Lietuvis ir laisvė”. Po 
i Antrojo pasaulinio karo Lietu

voje susiorganizavo būriai par- 
[ iizanų, kurie aktyviai veikė 
prieš komunistinę valdžią. Par- 

I tizanų būriuos daug buvo ir stu
dentų bei gimnazistų. Jie įsten
gė padaryti žymių nuostolių 
priešui. Tarp 1944 - 53 metų 
apie 30,000 partizanų žuvo ko-

i vose.
Iki 1953 metų partizanų veik

la Lietuvoje dar buvo stipri. 
Daugelis jaunuolių stojo į par
tizanų eiles, tikėdamiesi greito 
ir galutinio priešo sunaikinimo. 

'Kai kurie iš jų, pvz. DAUMAN
TAS, buvo prasiveržę į Vaka
rus ieškoti paramos. Atlikę už
davinį, jie vėl sugrįžo atgal į

Fit J. Damauskas teigė, kad, 
kiek konspiracinių organizacijų 
buvo Lietuvoje, jos visos, beveik 
be išimties, buvo svetimtaučių 
— lenkų, vokiečių ir rusiškų 
komunistų. Lenkų konspiran- 
tams veikliausi metai buvo tarp 
.1913—1920 m., tačiau su mažu 
pasisek mu. Vokiečių konspiran- 
tų veikla padidėjo su Hitlerio ! 
iškilniu, o baigėsi su Vokietijos 
nugalėjimu. Komunistų Lietuvo- 

pagal statistiką 1939 m. bu
vo 1 362, tik 540 iš jų buvo lie
tuviai.

L'etuv'ai tač'au. nepasimokę 
š istor'jos, galvojo, kad rusai 
oamirš 1918 m. pralaimėjimą. 
Per 20 metų nepasireiškė jo
kios konspiracijos iš lietuvių pu
sės. Buvo sunku įsivaizduoti lie
tuviams, kaip galima kalbėti

Atspėkite, ko jie čia visi laukia...

Lietuvą, vėl prisijungė prie par
tizanų ir žuvo. Po 1956 metų, 
partizanų veikla sumažėjo, tau
tai persirikiuojant į pasyviąją 
rezistenciją.

Iš stovyklos leidinio “Aidai”

Spalvota televizija JAV-se

Pašnekesys akademikų skautų stovykloje

Sitam dideliam būry viens bernelis vidury...

Dabar JAV-se spalvotų televi
zijos aparatų priskaitoma iki 
3.6 milijono. Spėjama, kad iki 
šių metų pabaigos tas skaičius 
pasieks 5 mil.

Palyginus su pereitais metais, 
spalvuotų televizijos aparatų 
skaičius pašoko 77%. Su didė
jančiu spalvotų televizijos apara 
tų naudojimu, nuo ateinnačio ru
dens numatoma smarkiai pra
plėsti ir spalvotas programas.

Prie spalvotų programų da
bar plačiai prisidės ABC ir CBS 
tinklų stotys.

CBS tinklo stotys programų 
pradžioje parodo savo simbolinę 
“akį”. Dabar (nuo rugsėjo mėn. 
vidurio) CBS simbolinė akis su
mirksės spalvomis: žalia, gelto
na, mėlyna ir raudona.

CBS numato duoti vakarais 
bent 50% spalvotos programos.

ABC žada duoti apie 30% 
programų spalvomis, o NBC ru
denį numato visą pagrindinę 
programą, būtent net 95%, 
duoti spalvotą.

Užjūriu pasiųs tris 
muzikines trupes

JAV-bės 1966-67 m. sezonui 
rengiasi gastrolėms į užjūrį pa
siųsti tris muzikines trupes. Nu
matoma pasirinkti tris iš šių pa
statymų: “Show Boat”, “Guys 
and Dolls’”, “The Music Man”, 

i "The Golden Apple”, Sing Out 
jSweet Land” ar “110 in the 
Shade”.
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