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Ko reikėtų musų lituanistinei mokyklai
Sprendimų belaukiant 

ir į iškeltą klausimą 

konkrečiai atsiliepiant

G. MACICNIENft

Savo straipsnyje “Kam skir
ti Lietuvių Fondo tūkstančius” 
(DRAUGAS, 1966. I. 26) dr. A. 
Razma rašė: "Mano didelis as
meniškas troškimas būtų ir visų 
lituanistinių mokyklų tiesiog 
reikalavimas yra, kad vieną kar
tą pagaliau paskirtumėm pakan
kamai pinigų moderniškų mo
kymosi priemonių sukūrimui ir 
jų realizavimui”. Jis ragino: 
“Čia turėtų nedelsiant visų li
tuanistinių mokyklų kai kurie 
mokytojai išeiti j spaudą ir pa
reikšti, kokių mokymosi priemo
nių jie pageidautų, kad lituanis
tinis mokymasis palengvėtų ir 
vaikams jis būtų įdomesnis”. 
Atsiliepdama j šį kvietimą, aš 
ir norėčiau suminėti bent kai 
kuriuos dalykus, kurių daugiau 
ar mažiau pasigenda lituanisti
nės - šeštadieninės mokyklos 
mokytojas.

Pratiminiai sąsiuviniai

Šalia turimų vadovėlių dar 
būtinai yra reikalingi pratimi- 
mai sąsiuviniai, sudaryti ame
rikietiškos mokyklos vad. “work 
books” pavyzdžiu, gramatikai, 
tėvynės pažinimui, istorijai ir 
kitiems šeštadieninėje mokyklo
je pagal nustatytas programas 
einamiems dalykams. Atskirų 
sąsiuvinių pratiminė medžiaga 
turėtų būti paskirstyta pvz. į 
30 pamokų (tiek maždaug dar
bo šeštadienių per mokslo me
tus turimokyklos) ir tiktų mo
kinių klasės ir namų darbams. 
Iš savo praktikos esu patyrusi, 
kad mokiniai kaip tik ir mėgs
ta taip sutvarkytą mokymosi 
medžiagą, nes prie tokio meto
do jie jau yra gerai pripratę 
savo kasdieninėse mokyklose. 
Tai būtų ir didžiulis darbo pa
lengvinimas mokytojams, ypač 
kai mažesnėse mokyklose jiems 
tenka vienoje klasėje iš karto 
dirbti su dviejų ar net ir dau
giau skyrių mokiniais. Be to, 
mokyklos darban vis labiau įsi
jungia jaunesnieji, jau čia moks 
lūs išėję, kuriems tokius litua
nistinius pratimus patiems su
darinėti ne kartą yra ir per sun
ku. Dar reiktų nurodyti, kad 
vietovėse, kur nėra šeštadieni
nės mokyklos, tokie pratiminiai 
sąsiuviniai žymiai palengvintų
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Tik dalis dainuojančios Marųuette Parko lituanistinės mokyklos Chicagoje. Mokykla dalyvaus ir šių metų 
Dainų šventėje. Nuotrauka Z. Degučio

vaikams su tėvų pagalba išeiti 
visą šeštadieninės mokyklos 
kursą. Taigi pratiminiai sąsiu
viniai yra pirmasis ir opiausias 
šeštadieninės mokyklos reika
las.

Aiškinamasis žodynas

Labai reikalingas būtų ir aiš
kinamasis bei sinoniminis lietu
vių kalbos žodynas, kuriame 
mokiniai rastų paaiškintus ma
žiau suprantamus žodžius ir ku
ris padėtų turtinti jų kalbą. Da
linių žodynėlių yra pridėta prie 
kai kuru vadovėlių (pvz. prie 
A. Rinkūno Kregždutės II ir III 
dalies), bet būtų labai gera tu
rėti aiškinamąjį žodyną ir at
skiru leidiniu. Aiškinamojon da- 
lin tektų ne kartą gal ir anglų 
kalbos žodžius įjungti (tai daro 
jau ir A. Rinkūnas), nes toji 
kalba, kasdien mokyklose gir
dima, ne vienam mokiniui da
rosi, deja, jau geriau žinoma 
už tėvų kalbą. Kalbinis žodynas 
mokiniams nebūtų kokia nau
jenybė, nes jie amerikietiškose 
mokyklose pratinami naudotis 
žodynais.

Žemėlapiai

Pasigendame ir tinkamo mo
kyklai Lietuvos žemėlapio. Lie
tuvių Enciklopedijos išleistasis 
žemėlapis, parengtas prityrusių 
specialistų ir labai vertingas sa
vo detalumu, kaip tik dėl to de
talumo - perkrovimo smulkiais 
upeliukais bei ežerėliais ir net 
kai kurių kaimų pavadinimais 
— darosi per sunkus mokyklos 
vaikams. Mokyklai reiktų leng
vai apžvelgiamo žemėlapio, ku
riame būtų sužymėti tik svar
bieji vietovardžiai, upės, ežerai, 
keliai.

Nebloga būtų turėti ir tam 
tikrą paveiksluotą Lietuvos že
mėlapį, kuriame mažais ryškiais 
piešinėliais būtų atvaizduotos 
žinomos geografinės vietos 
(pvz. Šatrijos kalnas, Neringos 
kopos, Puntukas Anykščių šile
lyje, Stelmuižės ąžuolas...), bū
dingieji architektūriniai pa
minklai (Gedimino pilies bokš
tas ir Vilniaus katedra, Trakų 
pilis, Pažaislio bažnyčia, Vyt. 
Did. Muziejus Kaune...), reikš
mingesnių istorinių įvykių vie
tovės (Kražiai, Veliuona, kur 
žuvo Gediminas...), žymiųjų lie

tuvių (Maironio, Krėvės, Ciur- 
ilonio...) gimimo vietos ar šiaip 
jau su jų vardais susijusios vie
tovės (pvz. Kudirkos Naumies
tis). Toks žemėlapis ne tik bū
tų gražus klasės papuošalas, bet 
ir teiktų mokytojui tinkamą 
progą pakalbėti apie Lietuvą. 
Panašaus pobūdžio žemėlapis, 
inž. J. Gūdžio dailiai parengtas,

Stengiuosi pagauti žmonių širdis
Solistė Irena Stankūnaitė apie nueitąjį dainos kelią ir busimąjį koncertą

Šiemetinėj “Draugo” literatū
ros šventėje - koncerte vasario 
27 d. Jaunimo centre, Chicago
je, dainuos viešnia iš rytinio 
Amerikos pakraščio — solistė 
Irena Stankūnaitė. Su pilno kon
certo programa solistė Chicago
je pas,rodys pirmą kartą. Ir mu
zikos mėgėjai čikagiečiai ir į li
teratūros šventę atvyksiantieji 
svečiai Irenos Stankūnaitės kon
certu, kaip reta naujiena, jau 
iš anksto gyvai domisi. Norėda
mi koncerto publiką ir šiaip 
mūsų visuomenę labiau supažin
dinti su soliste, pateikiame čia 
šį prieškoncertinį interview.

— Kokios priežastys ir kokie 
pagrindiniai impulsai nulėmė, 
kad savo gyvenimo kelią surišo- 
te su muzika ir daina?

— Tur būt, nuo pat pirmos 
gyvenimo dienos likimas skyrė 
man muzikos kelią. Mano tėve
lis — Juozas Stankūnas pasako
ja įdomų supuolimą: kai aš gi
miau, tuo momentu Benjamin 
Gigli radijo programoj dainavo 
"Lopšinę”. Tada visi kalbėjo, 
/tad aš būsiu dainininkė.

Visa aplinka, gyvenimo sąly
gos, muzikinė atmosfera, kas
dieninis akordų skambesys vei
kė ir formavo muzikos pradus 
mano kūdikystės dienose.

Sao Paulo priemiesty vadi
namam Vila Zelina (Brazilijoj), 
kur susitelkę dauguma lietuvių, 
turėjome menką, dviejų kamba
rių namelį. Tai buvo lietuvių 
muzikos centras. Kol parapija 
pasistatė savas patalpas, čia 
vyko chorų, orkestro, solistų re
peticijos, įvairių programų pa
ruošimas, šeštadienio vakarais 

buvo dar Vokietijoje prieš ke
liolika metų išleistas, bet dabar 
nebegaunamas, o turimieji jo 
egzemplioriai dėl blogo popie
riaus sunkiai bepanaudojami.

Kita vaizdinė medžiaga
Ir apskritai, būtų pageidauti

na daugiau vaizdinės medžiagos 
apie Lietuvą, nes iliustracijų 

bent kartą į mėnesį pasišoki
mai — “rabaksai”, jaunimo pa
silinksminimai. Vėliau atsirado 
ir muzikos studija “Muzikos Me
nas” ir liet, nlokštelių leidykla. 
Čia jau dirbome visa mūsų šei- 
ma.

Nuotrauka Vyt. Maželio

vadovėliuose nepakanka. Reik
tų išleisti bent tris sąsiuvinius 
(ar gal geriau — aplankus) ne 
visai mažo formato ir ryškiai 
atspausdintų paveikslų. Viena
me būtų būdingieji Lietuvos vie
tovardžiai ir architektūriniai pa
minklai, kitame įvairių istori
nių įvykių iliustracijos, trečia
me žymiųjų lietuvių atvaizdai. 
Tokių paveikslų neturėtų būti 
per daug, kad jie nesunkintų 
atminties ir neblaškytų dėme
sio, o mokiniams padėtų tvirtai 
įsiminti lietuviui svarbiuosius 
įvykius, vaizdus ir asmenis, štai 
ir mūsų ne vienas, klausinėja
mas pvz. apie Basanavičių, su
kluptų jo biografijos datose ar 
įvykiuose, bet kiekvieno sąmo- 
nėn tebebus giliai įsirėžę tau
rūs Basanavičiaus veido bruo
žai, susimąstęs ir gilus jo rimtų 
akių žvilgsnis, jo ilga, balta 
barzda. Kaip pedagoginę prie
monę, tokius paveikslus būtų 
galima ne kartą panaudoti kla
sėje, pvz. padarant varžybas (o 
jos mokinių visada mėgstamos), 
kas daugiau atspės parodytų 
paveikslų ir teisingiau apie juos 
papasakos.

Mokykliniai parengimai
Šalia reguliarių pamokų labai 

svarbi auklėjimo priemonė yra 
ir įvairūs mokykliniai parengi
mai. Jie paprastai labai patin
ka vaikams ir labiau juos pri
riša prie šeštadieninės mokyk
los. Be to, jie teikia gerą progą 
vaikams su lietuvišku vaidini
mu, deklamacijomis, dainomis 

(Nukelta į 2 psl.)

Kada jau galėjau pavaikščioti, 
aš su savo broliuku — Kaziu, 
daug vyresniu už mane, vis mai
šiausi choristams po kojų repe
ticijų metu. O kai su nosimi pa
siekiau pianino klaviatūrą, pra- 

(Nukelta į 7 psl.)

Dr. Antanas Sužiedėlis

APIE LAIKO DIKTUOJAMAS
GAIRES

Kai rodosi kasdien kur nors 
pasauly valdžios stojasi, griū
va, keičiasi, ir kai valstybės 
vienur kyla, kitur jungiasi — 
tai, kas įvyko prieš ketvirtį 
šimtmečio, yra gerokai neak
tualu. O mums reikia viešosios 
nuomonės dėmesio, dargi kaip 
tik todėl, kad esame neaktu
alūs.

Šičia ir yra, mums rodosi, 
mūsų didžioji problema ir pats 
didysis uždavinys. Problema 
tai, kad savo tėvynei padarytą 
neteisybę skelbdami, liekam 
dažnai neklausomi ir neišgirs
ti. O užduotis kaip tik atkreipt 
pasaulio dėmesį — taigi iš
mokt kalbėt ir laisvės bylą 
skelbti-taip, kad pasaulis no
rėtų klausytis. Šitų būdų ir ke
lių ieškant, tektų atsižvelgti 
kai kurių laiko diktuojamų gai
rių.

Pirma, šiandienos pasaulio 
rūpestyje taika ir ramybe tu
rime atskirti tai, kas komuniz
mo įtaigojama, išnaudojama ir 
diriguojama, nuo to, kas iš tie
sų yra dorų žmonių gera va
lia, ar ji būtų grįsta naivumu, 
ar ir labai svariu ir supranta
mu atominio karo grėsmės mo
tyvu. Kaip tik todėl, kad mes 
komunizmą arčiau pažįstame, 
mums privalu nesuplakti visų 
taikingųjų į vieną pulką, o su 
didele atodaira išskirti, kas 
yra apkaltintina, ir kas iš es
mės užgirtina. Kiekvienas ne
teisingas apkaltinimas, kiek
viena šituo atžvilgiu klaida 
mūsų reikalui yra skaudžiai 
žalingi. Nedaug tokių klaidų 
tereikėtų, kad iš tikro, ir užsi
tarnautai, būtume įžiūrimi va
nagais. Nei savo tarpe, nei sve
tur mums nevalia švaistytis 
kaltinimais taip, kad ilgainiui 
mūsų liudijimas nieko nebe
reikštų, kaip anuo metu maža 
gero, o daug žalos antikomu
nizmo sentimentui pridarė se
natorius McCarthy, nors gal 
ir labai gerom intencijom. Ne 
sau padrąsinti veikiame, o vei
kiame tam, kad iš to būtų Lie
tuvai naudos. Kai ginti Lietu
vą tenka žodžiu, ne ginklu, 
įnirtimas vaisių neneša. Įnirti
mas gali įkaitinti kovai šalinin
kus, bet nepritraukia naujų 
draugų, o juos atstumia.

Antroji gairė kaip tik tai, 
kad mums reikia daugiau ir 
naujų draugų, o ne vis karš
tesnių, bet tų pačių ir gal re
tėjančių šalininkų. Ir draugų 
reikia ne vien sluoksniuose val
džių. su kuriom protarpiais pa
sikeičiame memorandumais, 
laiškais, sveikinimais, užtikri
nimais, skelbimais Lietuvių 
Dienų (visa tai svarbu, bet pa
prastai lieka mūsų žinioje ir 
viešumon toli nenueina), o 
mums reikia draugų, kurie 
kasdien atliepia ir formuoja 
viešąją nuomonę. Geras laik
raštininkas atitinkamu momen 
tu neretai turi daugiau jėgos, 
negu politiniai aparatai, netgi 
tokios jėgos, kuri nuverčia ar 
pastato valdžias. Šiandien ne 
tas autoritetas, kuris tam turi 

titulą, o tas, kuris turi visuo
menės dėmesį — ir tie daiktai 
nevisuomet sutampa. Mes vei
kiai lenkiamės link žemės prieš 
kiekvieną oficialų svarbuolį ir 
džiaugiamės rinkiminės rekla
mos karštu žodžiu, o atsilan
kiusį žurnalistą nekart palie
kam pasieniais graibstytis. 
Niekas mūsų memorandumų 
žmonėm nepaskelbs, bet pla
čiai nuaidi televizijos, spaudos 
komentatorių žodžiai. O jie 
gali būti mums labai naudingi 
ir palankūs, jei pasirūpintume 
į Lietuvos laisvės ieškinį pa
žvelgti ne vien iš savo, bet ir 
iš pašalinio stebėtojo perspek
tyvos.

Šičia ir reiktų pastebėt dar 
vieną gairę. Nepriklausomybė 
ir laisvė šio laiko pasaulyje su
prantamos daugiau asmenine, 
ne kolektyvine prasme. Šio am
žiaus dėmesys nukreiptas į 
žmogų — ne tiek principas, ne 
sistema svarbu, ne, tiek tauta 
ar valstybė, ne vieta ar pri
klausomybė, o individas. Tai 
matome pavyzdžiui šio krašto 
aukščiausiojo teismo sprendi
muose, kuriuose kolektyvinis 
gėris netgi nukenčia prieš as
mens privilegijas. Šitai matome 
ir Katalikų Bažnyčioje asmens 
sąžinės, nebe išorinių normų, 
pabrėžimu. Eiliniam amerikie
čiui ne taip svarbu, ar Vietna
me bus demokratija, ar pusiau 
padori autokratija, ar koalici
ja, bet jį labai stipriai paliečia 
vaizdas sugauto vietkongo, jei 
jis užrištom akim ir supančio
tom rankom.

Mūsų balsas taip pat daug 
veikiau būtų girdimas, jei ro
dytume, kas šiandien Lietuvoj 
dedasi — religijos, spaudos, žo
džio, kultūros verguvė — tai
gi rodytume labiau žmogaus 
išniekinimą, negu smurtą vyk
domą prieš tautos kolektyvą. 
Apie Baltijos kraštų rusifika
ciją, — iš tiesų šėtonišką tarp
tautinį kriminalą — galima 
reikšmingai kalbėti politinių 
mokslų sluoksniuose, bet viešo
sios nuomonės šitai nejaudina, 
ypač krašte, kuriame asimilia
cija yra laikoma pozityviu da
lyku. O keturių Sibiro lietu
vaičių maldos pasaulyje paskli
do taip plačiai ir įgijo mūsų 
tautai tiek simpatijų, kiek joks 
memorandumas. Platesnio at
garsio ieškodami, savo paver
gėjus tikraisiais pasaulio va
nagais atskleisime ne komu
nizmu pakaltindami, ne tarp
tautinius kriminalus nurodyda
mi, o gerai paruoštomis, fak
tais, įrodymais, paliudijimais 
paremtomis bylomis paski
riems sovietijos valdovams už 
žmonių žudymą, išnaudojimą, 
priespaudą, apiplėšimą, korup
ciją. Išniekinimas žmogaus 
jautriau negu išniekinimas tau
tos paveikia jau ir mūsų pa
čių jaunimą, kuris gyvena šiuo
laikiniais taikos ir žmogaus 
teisių šūkiais.

(Iš paskaitos Vasario 16 d. mi
nėjime Chicagoj.)



KO REIKTU LITUANISTINEI MOKYKLAI?
(Atkelta iš 1 pal.) 

ir tautiniais šokiais parodyti 
savo sugebėjimus lietuviškai vi
suomenei ir jau iš mažens pra
tina ir traukia lietuvių bend
ruomenės gyveniman. Pas mus 
Philadelphijoje jau susidarė tra
dicija, kad šeštadieninė mokyk
la rengia Kalėdų Eglutę ir Mo
tinos Dienos minėjimą, o taip 
pat eilėraščių deklamavimu, dai
nomis ir šokiais pasireiškia ir 
kai kuriomis kitomis progomis. 
Tokioje Chicagoje, kur netrūks
ta talkos iš šalies, nesunku mo
kyklinius vakarus puikiai, bent 
kaip tenka spręsti iš aprašymų 
spaudoje, parengti. Tačiau ma
žesniųjų lietuviškų kolonijų mo
kyklose tokie parengimai yra 
nemaža našta mokytojams, ku
rie net ir kostiumus mažiesiems 
aktoriams paprastai turi patys 
pagaminti. Ypač sunkus reika
las yra su repertuaru. Pervar
tai Eglutės komplektus, peržiū
ri kitas turimas knygeles — ir 
sunkiai ką tinkamo begali su
rasti. Vieni dalykai dar nese
niai buvo vaidinti, kiti netinka 
turimoms ribotoms galimybėms, 
treti jau senstelėję. Taigi tenka 
ne kartą vargingai durstyti 
vaizdelius, juos taikyti ir t. t. 
Panašiai atsitinka ir su eilė
raščių parinkimu deklamavimui. 
Tad mokytojai būtų tikrai dė
kingi, jei susilauktų leidinio su 
tinkamu mokyklai vaidinimų 
rinkiniu, o taip pat ir su parink
tais įvairioms progoms eilėraš
čiais (pastarieji, žinoma, galė
tų būti ir atskirai išleisti).

Vaikų lektūra
Pereinant prie vaikų lektū

ros, norėtųsi pageidauti, kad 
vienu stambesniu tomu būtų iš
leista lietuviškos vaikų literatū
ros antologija, panašiai kaip 
jau yra išleistos stambios lietu
vių poezijos ir beletristikos an
tologijos.

Mokant vaikus taisyklingo 
tarimo ir dailaus skaitymo bei 
deklamavimo, labai praverstų 
turėti plokšteles (ar magneto
fono kaspinus) su mūsų gerųjų 
aktorių įkalbėtais mokykloje ei
namųjų rašytojų (Maironio, 
Krėvės, Vaižganto, Vytės Ne
munėlio ir kt.) kūriniais. Klau
sydami plokštelės ir drauge sek

Tarnavimas — grėsmė ar palaima? (4)

AR MARKSIZMAS YRA 
IŠGELBIMAS?

Praėjusį kartą mes bandėme 
išsiaiškinti, kodėl darbas komu
nistinėje santvarkoje neatneša 
palaimos dirbančiajam. Mes taip 
pat bandėme išaiškinti, kodėl 
tarpusavio žmonių santykiavi
mo reikšmės supratimas ne tik 
marksistinės santvarkos žmogų 
su žmogumi nesuartina, bet, 
nors išoriškai suglaudintus, dar 
labiau skiria. Mes priėjome nuo
monės, kad šio nepasisekimo 
priežastimi reikia laikyti mark
sistinę žmogaus sampratą, kuri 
yra nepilna, nepakankama ir, 
galima sakyti, net sužalota. 
Žmogus čia yra suprantamas 
tik kaip gamybinės mašinos da
lis, bet ne kaip sau žmogus. 
Žmogus čia yra nusikreipęs į 
darbų, o ne į kitą žmogų.

Bet čia gali kilti klausimas, 
ar žmogus, visa savo būtimi nu
sikreipęs į darbą, ne daugiau 
sukuria? — To būtų galima ti
kėtis, tačiau praktika rodo ką 
kitą. Jeigu palyginsime darbo 
našumą Sovietų Sąjungoje ir 
Vakarų demokratijose, pamaty
sime didelį pranašumą šių pas
tarųjų naudai. Taigi, žmogaus 
sampratos defektas atsiliepia 
neigiamai net medžiaginėje sri
tyje-

Kai pripažįstama žmogui tei
sė atstovauti save patį, žmonių 
valdymas ir darbo organizavi
mas nuo to nepalengvėja. Ne 
kartą tada žmogus iškyla su ne
pateisinamais reikalavimais, ar
dančiais visuomeninę tvarką. 

dami tekstą iš atsiverstos kny
gos, vaikai turės labai gerą pro
gą ir patys išmokti gražiai pa
skaityti.

Vaikų darželiai
Ne kartą tenka skaityti spau

doje apie gražiai tvarkomus 
Chicagoje lietuviškus vaikų dar
želius, turinčius geras patalpas, 
daug auklėjimo priemonių, spe
cialiai pasirengusias mokytojas. 
Mažesnėms liet, kolonijoms tai 
nepasiękiama prabanga, štai 
Philadelphijoje liet, vaikų dar
želis faktiškai yra tik parengia
masis šeštadieninės mokyklos 
skyrius. Jo mokinukai drauge su 
vyresniaisiais broliukais sesutė
mis atvažiuoja tomis pačiomis 
dienomis į tas pačias pa
talpas ir išbūna čia tas pa
čias valandas. Čia pabendrau
dami su kitais lietuviukais, 
lietuviškai padainuodami ir pa- 
žaisdami, pasimokydami lietu
viškų raidžių, pasiklausydami 
lietuviškų pasakų, jie pamažu 
pratinasi prie šeštadieninės mo
kyklos ir garantuoja jai prie
auglį. Visomis auklėjimo prie

O čia, tur būt, jau nepataikiau... (Marųuette Parko lituanistinė mo
kykla). Nuotrauka Alg. Kezio, SJ

Tačiau nepaisant ir to, galuti
nis ekonominis rezultatas toje 
santvarkoje yra geresnis, negu 
marksistinėje.

Eikime dabar prie klausimo: 
ar marksizmas yra išgelbimas? 
Šis klausimas priklauso nuo ki
to klausimo: ar marksizmas 
ateis iki pilnesnio žmogaus as
mens supratimo? — Tikra, kad 
marksizmo valdomas žmogus 
iki to ateis, nes tai yra .natūra
lu ir savaime suprantama. Ta
čiau nežinia, kaip tai derinsis 
su visa marksistine sistema — 
ar tai nereikš jos žlugimo?

Prieš porą metų Prancūzijoje 
išėjo vieno naujo filosofo Gas- 
ton Fessard knyga, pavadinta 
“De L’Actualite historiųue”, ku
ri plačiai ir giliai analizuoja 
marksizmą, ypač kaip jis atro
do, žiūrint iš Prancūzijos vi
suomeninės situacijos ir Pary
žiaus sociologų diskusijų. Po 
išsamių svarstymų autorius pri
eina išvados, kad, nepaisant vi
sų pastangų, nauja visuomenė 
iš marksizmo negema. Proleta
riatas laisvės iš jo nesulaukia. 
Proletaras ir marksistinėje vi
suomenėje pasidaro laisvas tik 
tada, kai jis tvarko darbus. Bet 
tai yra buržuazinė funkcija ir 
buržuazinis išsilaisvinimas. (I 
tomas, 155 psl.)

Dėl to Gaston Fessard pada
ro šitokį sprendimą marksisti
nei sąrangai: “Marksistinės dia
lektikos nepasisekimą reikia lai
kyti visiškai paaiškėjusiu, jei ji 

monėmis turi pati mokytoja pa
sirūpinti. Neseniai jaunų Chica
gos ponių kolektyvas, Gidą pa
sivadinęs, išledo vieną simpa
tingą knygelę mažiesiems mo
kinukams, bet tai tik pati pra
džia. Būtų labai gera, kad tos 
priemonės, kuriomis džiaugiasi 
Chicagos mokinukai, būtų pada
rytos prieinamos ir kitų silpnes
nių kolonijų mokykloms, netu
rinčioms tokių palankių sąlygų 
ir net nelengvai kovojančioms 
dėl pačios savo egzistencijos.

Mokytojų reikalai
Tenka stabtelėti r prie moky

tojų reikalų. Dar Lietuvoje ar 
bent lietuviškose tremties mo
kyklose Vokietijoje dirbusiems 
mokytojams dėl amžiaus ar ir 
dėl kitų priežasčių pasitraukiant 
iš šeštadieninės mokyklos, atei
na dirbti nauji ir jauni žmonės. 
Jiems nestinga gražaus parei
gingumo ir šiaip jau gerų norų, 
bet paprastai trūksta pedago
ginio patyrimo kasdieniame mo
kyklos darbe. Jų pastangas dar 
apsunkina ta aplinkybė, kad 
bent ne visi dabartiniai vado- 

neieškos pagalbos kokiame nors 
principe, kuris yra svetimas jos 
kilmei”. (I, 157 psl.)

Prisidėdami prie šio markiz- 
mo pasmerkimo, kurį daro Gas
ton Fessard, mes taip pat turi
me su juo sutikti, kad kaltė už 
tai tenka ne vien Marksui. Jei 
gu marksistinėje sistemoje pasi
rodė toks nužmogintas žmo
gus, tai didelė atsakomybė už 
tai tenka Vakarų modernisti
niam racionalizmui ir net jo 
reiškėjui Hegeliui, nes jis sa
vo teisės moksle yra iškėlęs 
dėsnį: “Ar individas egzistuo
ja ar ne, tai nesvarbu objek- 
tyvinei kritikai”. Jeigu Vaka
rai šio sakinio raidiškai nepa
sisavino, kaip tai padarė Mark
sas, tai atsitiko dėl to, kad čia 
reiškėsi ir kita galvosena.

Čia mes turime grįžti prie 
Kristaus tarnavimo filosofijos. 
Ši filosofija iškyla mums nau
joje šviesoje ryšium su tuo žmo
gaus pažeminimu, kuris yra 
įvykęs marksistinėje sąrangoje. 
Seniau ir mums ne vienam ga
lėjo kilti klausimas, kodėl Kris
tus taip stipriai pabrėžia tarna
vimą. Bet po to. kai mums yra 
eksperimentaliai pasirodęs, kas 
yra darbas be tarnavimo, mes 
pradedame didelę visuomeninę 
vertybę įžvelgti Kristaus pasa
kyme : “Žmogaus Sūnus atėjo ne 
kad jam tarnautų, bet pats tar
nauti”. Tarnauti reiškia veikti, 
nusikreipus ne į daiktus, bet į 
žmogų. Kristus, paskelbdamas 
tarnavimo principą, ne vergiją 
skelbia, ne įvairias neišlygintos 
tarnavimo pareigos negeroves 
užgiria, bet atkreipia dėmesį į 
egzistuojančio žmogaus nenusa
vinamą vertingumą.

Tarnavimo samprata yra pri

Kai į kaimynės klausimą sunku ir atsakyti... (Marąuette Parko 
lituanistinė mokykla). Nuotrauka Alg. Kezio, SJ

vėliai yra pakankami, o mažiau 
patyrusiam mokytojui taip rei
kalingų pratiminių sąsiuvinių, 
kaip jau buvo aukščiau minėta, 
dar nėra. Tad pradedantiems 
mokytojams būtų labai naudin
gi mūsų pedagogų parengei 
praktiškų metodinių patarimų 
vadovai (galėtų tai būti mažiau 
spaudos išlaidų reikalaujantieji 
mimeografiniai leidiniai). Žino
ma, jei sąlygos leistų ir susida
rytų pakankamas lankytojų 
skaičius, reiktų pabandyti suor
ganizuoti kokius trumpalaikius 
pedagoginius kursus, panašiai 
kaip praeitą vasarą buvo su
rengti tautinių šokių mokytojų 
kursai.

Mokinių šventės, varžybos, 
stovyklos

Mokyklos darbas neturėtų ri
botis šeštadieninėmis pamoko
mis ir vienu kitu mokykliniu 
parengimu. Su tam tikru, visai 
suprantamu, pavydu skaitome 
laikraščiuose apie Chicagoje 
gražiai organizuojamas mokinių 
šventes ar varžybas, su plačia 
programa, su gausiomis premi
jomis la mėtojams. Mažosios 
šeštadieninės mokyklos tokių da 
lykų platesniu mastu suorgani
zuoti, aišku, negali. Čia būtų 
graži proga pasireikšti ir kitų 
(ne tik Chicagos) LB apygar

valoma visiems, ypač tiems, ku
rie valdo. Tarnavimas Kristaus 
moksle neturi jokio luominio 
br uožo. Štai kaip jis sako tiems, 
kurie paprastai tarnavimais tik 
naudojasi: “kas tik nori būti 
jūsų tarpe didesnis, tebūnie jū
sų tarnas ir kas tarp jūsų nori 
būti pirmas, bus jūsų vergas” 
(Mat. 20f 26—7).

Tai yra dėsnis darbų vado
vams ir visuomenės vadams. 
Deja, principe jis negalioja ko
munistiniams vadams ir darbų 
vadovams. Aš než nau, ar komu
nistinis darbų vadovas yra ma
žiau savanaudiškas negu kitose 
santvarkose? Tačiau jau prisi
deda dar tai, kad jis pasidaro 
neturįs pareigos iš vidaus atsi
žvelgti į tą, kuris jam patarna
vimus suteikia.

Šiuose svarstymuose bandė
me apžvelgti dvi tarnavimo prob 
lemos sprendimo kryptis: vieną 
kuri tarnavimo atsisako, ir kitą, 
kuri tarnavimą prisiima. Mes 
matėme, kad tarnavimo atsi
sakantis žmogus pasilieka tik 
imantis, bet ne duodantis žmo
gus. Jis tokiu būdu save pa
smerkia tik pasyviam santy
kiavimui. Taip pat mes matė
me, kad tarnavimo atsisakantis 
žmogus automatiškai pasidaro 
nepripažįstamas, neįvertinamas 
žmogus, paliktas be visuomeni
nės palaimos.

Pati bendroji išvada, kuri se
ka iš šių svarstymų yra ta, kad 
tarnavimo problema yra iš
sprendžiama tik bendroje žmoni
jos tarpusavio santykiavimo 
plotmėje.

Kun. V. Bagdanavičius, MIC 

dų valdyboms, bet ir jos be mū
sų centrinių institucijų paragi
nimo ir paramos vargu tai ga
lėtų padaryti. O tokie rajoniniai 
šeštadieninių mokyklų mokinių 
suvažiavimai, sąskrydžiai, kon
ferencijos, ar kaip jau tai pa
vadintume, būtų labai naudingi 
ir teiktų gražaus paskatinimo 
mūsų mažajam jaunimėliui. 
Drauge iškyla ir vasaros sto
vyklų, kad ir trumpalaikių, klau 
simas. Gal jis nėra dabar ak
tualus kitoms vietovėms, turin
čioms patogiai pašonėje stovyk
lavietes, bet VVashingtono, Bal- 
timorės, Philadelphijos, gal ir 
New Yorko rajone jų labai pa
sigendama, nes esamosios lietu- 

I vių stovyklavietės dėl didesnio 
(tolumo iš čia, ypač mažesnie
siems, sunkiai pasiekiamos. Be 
mūsų centrinių institucijų pa
ramos tas svarbus klausimas 
irgi nebus, atrodo, išsprendžia
mas.

Turime visą eilę, literatūrinių 
premijų. Dėl veikalų, kuriems 
jos skiriamos, ir spaudoje gauni 
pasiskaityti labai prieštaraujan-

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortopedas, ProtezLstas

Aparatai-Protezai. Med. ban
dažai, Spec. pagalba kopoms 
(Arch Supports) ir t. t.

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS IjAB. 
2850 VV. 63rd St., Chicago 29, III.

Tel. PRospect 8-5084
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.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8.3228 
Res. telef. U'Albrook 5-5076

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

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS.
GI N EK< ILOGIN £ f HI R URGI.1A 

6449 So. Pulaski Road (Crauford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepia, skambinti MI 3-0001

Ofisas 3148 West 63rd Street 
Tel.. PRospect 8-1717 

Rezld.: 3241 West 66th Place 
Tel.: REpublic 7-7868 

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3: tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais ir 
penktadieniais vak. nuo 7 iki 8 vai,

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street
Kampas 63-čios ir California

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

Trečiad. Ir kitu laiku'pagal sutarti 
oriso telef. 476-4042 

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

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

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

Route 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 71st Street
Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233 
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9, 
antr., penkt. 1-5, 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.. ketv. 2—9
vai., penkt. 10 v. r. iki 9 v. v. 

šeštad. 10 v. r. iki 1 v. popiet.
Ligonius priima pagal sustaruua- 

čių nuomonių. Ir kyla mintis, o 
kodėl negalėtų būti surasta lė
šų skirti tokias premijas (ne
būtinai pinigines) ryškiai pasi
žymėjusiems lituanistinių mo
kyklų mokiniams. Nepriklauso
moje Lietuvoje buvo organizuo
jamos gimnazijų varžybos iš 
įvairių mokslo dalykų. Aš pati 
lig šiol su dideliu malonumu 
prisimenu, kokio džiaugsmo tu
rėjau, kai po tokių varžybų ga
lėjau porą savaičių nemokamai 
praleisti stovykloje prie gražio
jo Alaušo ežero. Ar negalima 
būtų ii dabar ko nors panašaus, 
kad ir ne tokiu dideliu mastu, 
suorganizuoti?

*
Pabaigai dar viena sugestija,

Ofs. 735-4477; Rez. PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIAL VB£ — NERVU IR

EMOCINES LIGOS

CRANFORD MEDICAL BLDG 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal soBitarlma

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LLIGOS 

6132 So. Kedzie A ve., VVA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne- 
atsiliepia, skambinti MI 3-0001

Ofiso HE 4-1414, Res. KE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe akušerija ir moterų ligos 
2454 VVest 7Ist Street 

(7t-os ir Campbell Avė kampas) 
Vai: kasdien 13 ir 6-8 vai. vak 

šešt 12—3 v. p. p.
Trečlad leninis uždaryta

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K š A

GYDYTOJA IR CHIRURGE
VAIKU LIGOS

3656 West «3rd Street
Pirm., antrad.. ketvirt ir penkt. 

nuo 11 iki 1 vai. tr nuo 4 Iki T v. v 
šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

Ofs. PR 6-6022 Rez. PR 8-6960
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 W. 71st Street
Ofiso vai.. kasdien nuo 4 iki 9 v. v.; 
šefit 11 iki 4 va!, popiet; arba susi
tarus.

Tel. oftoo PO 7-5000. rev. GA 8-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. GRovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA 

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

2422 Mest Marąuette Road
Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. pagal 
Susitarimu, Išskyrus trečiadienius už
daryta.

Ofiso ir buto tel. OLympin 3-1381

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. RElianee 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3925 VVest 59th Street

Vai.: Pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penkt. nuo 12—4 p. p., 6—8 
vai. vak. šeštad. 12—4 vai., trečlad. 
uždaryta.

Tel. ofiso ir boto Olympic 2-4153

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—8 vai Ir 6—8 vai. vak 

išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 iki 4 poipet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING

7156 South Western Avenue
Pirmad., antrad.. ketv. tr 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 8 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 vusitarimą

Ofiso PR 8-7773 Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIUKAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

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

Prllmlnija ilk sualtarua. 

gal būt, ne tokia svarbi, bet vis 
tiek pasvarstytina. Amerikietiš
kos mokyklos yra įpratusios 
leisti savo puošnius metraščius. 
Išleidžia jį ir lietuviškoji T. 
Pranciškonų gimnazija Kenne- 
bunkporte. Ir vėl kyla mintis, 
ar negalima būtų išleisti tokio* 
visos Amerikos lituanistinių 
mokyklų metraščio. Čia turėtų 
būti įtrauktos visos šeštadieni
nės mokyklos, duotos trumpu
tės žinios (gal ir viena kita nuo
trauka) apie jų veiklą praei
tais mokslo metais ir tai būtų 
svarbiausia — tais metais šešta
dienines, o jeigu kur yra ir kas
dienines, lituanistines mokyk
las baigusiųjų sąrašas su atvaiz-

(Nukelta į 5 psl.)

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 0-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street z- 
Special,y Irt? — vidaus Ilgos

(71-oh ir Campbell A ve., kampas) < 
Vai. kasdien 9-11 ryto Ir 4-8 v. v. ' 

Šefit. 9 v. r. — 2 v. p. p.

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
Vidaus ligos

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
10748 S. Michigan, Chicago 28, III. 

TcKf. ofiso: Pl llinan 5-6766 
Namu: BEverly 8-3946

PrlSm. vai.: kasdien 6-8 v. v.,
1-2 v. p. p. ir treč. uždaryta

Tel. ofiso PR 6-7800; Namu 925-7007

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
5159 South Damen Avenue

Valandos: 1-9 v. p. p. 
Išskyrus trečiadieni

Tel. 423-2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 S. Kedzie Avė.
Vai.: plrmad., 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. ORTHOPEDINfiS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
Priešais Šv. Kryžiaus ligonine

VAL.: Plrmad., 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, Opf.
Tikrina akis ir pritaiko akinius, 

keičia stiklus ir renius
4455 S. California Avė., YA 7-7381
VAL.: 1 v. p. p. iki 8 v. v. kasdien, 
trečiadieniais uždaryta: šeštadieniais 
nuo 10 v. r. Iki 1 v. popiet.

Rez. tel. PR 9-6730

DR. L. SEIBUTIS
Inkstų, pūslės ir šlapumo taku 

chirurgija
Ofisas: Naujas adresas: 2154 liesi
7Ist St. (71-os ir Campbell Avenue 
kampas), tel. 776-2880.

Valandos pagal susltarlma

DR. J. J. SIMONAITIS 4
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 VV. 63rd Street

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

Valandos plrnt. 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 susltarlma.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Marąuette Parko ofisas: 2750 AVest 

71 Street. telefonas 025-8296 
Res. tel. \VA 5-3099.

Valandos: 10—12 v. ir 7—8 v. vak., 
šešt. 10-—12 v. ryte.

Kitas ofisas: Iii 11 South Ashland 
Avė., tel. CL 1-2896 

Valandos: 2—5 v. popiet kasdien 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

abu ofisai uždaryti.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS * 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59fh St. 4 
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir
penkt. nuo 2 iki 4 Ir nuo 6 iki 8 
v. v. šeštad. 2—4 v. popiet ir kitu 
laiku — pagal susitarimą.

Of. tel. HE 4-2123. Nantu GI 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71 st Street
Priiminėja ligonius tik jšisitarus 

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

Telefonas — GRovehill 6-2823

DR. A. VALIS*LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69fh Street 
Specialybe. AKUŠERIJA IR 

MOTERŲ LIGOS /
VALANDOS: 1 iki 4 ir 6 iki 8 v. v. 

šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta 

Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 So. Kedzie Avenue

Ofiso vai. kasdien: 6—8 v. v.
Tik svarbiais atsitikimais snsltarns

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3t5O

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVeet 71«t Street
Vai.: I iki 4 p p. ir 7 iki 8 v. ».Treč. k MUd. pagal sutarti.



NE VIEN IŠSILAIKYTI, BET IR PRASIVERŽTI PIRMYN
Vakaronė kultūrinėmis temomis su dr. Petru Kisieliumi

Penkioliktojo “Draugo” roma
no konkurso šiemetinis mecena
tas, kaip žinome, yra <lr. Pet
ras Kisielius. Vasario 27 d. 
(sekmadienį) 3 vai. popiet Jau
nimo centre, Chicagoje, įvyks
tančioje “Draugo" literatūros 
šventėje - koncerte jis ii įteiks 
tūkstantinę rašytojui Jurgiui 
Gliaudai už jo romaną “Delfino 
ženkle”.

Būtų tik visiems žinomo kar
tojimas, jeigu čia šia proga im
tume smulkiau ir plačiau dr. 
Petrą Kisielių pristatinėti mū
sų skaitytojams. Kiekvienas, lie
tuviškąja savo dvasia dar gyvas 
pokario laikotarpio metais dr. 
Petrą Kisielių matė visur, kur 
tik reikėjo ir pinigą ir visuome
ninės veiklos energiją aukoti 
lietuvių kultūriniam, visuomeni
niam, politiniam bei šalpos la
bui.

Artėjant tradicinei “Draugo” 
literatūros šventei, vieną vaka
rą norėta tik aplankyti didžia 
dalimi jos kaltininką dr. Petrą 
Kisielių ir sumegzti šį pokalbį.

— Gerbiamas Mecenate, esa
te vienas iš tų mūsų medicinos 
daktarų, kurie tolimesnėje pra
eityje ir akivaizdžioje dabartyje 
neužsisklendė ir neužsidaro vien 
tik profesinių interesų rate. Čia 
turima galvoje visa eilė Jūsų 
profesijos žmonių, pradedant 
Basanavičium, Kudirka ir bai
giant šia diena, kurie amžini pa
liko ne savo medicina, bet 
plunksna, visuomenine - kultū
rine veikla bei mecenatiška 
įvairių kūrybinių apraiškų glo
ba. Mes matome, kad ir Jūs sa
vo gyvenime einate panašiu ke
liu. Tačiau ir laikraštininkas ir 
skaitytojas norėtų dar sužinoti, 
kurios priežastys verčia Jus bū
ti ir nepavargstančiu visuome
nininku ir neišsenkančiu mece
natu, nuolat besirūpinančiu vi
somis gyvosiomis lietuviško ir 
kūrybinio darbo apraiškomis?

— Net raustu, kai dabar, ma
ne užkalbinę, ištariate Basana
vičiaus ir Kudirkos pavardes. 
Čia labai tiktų tik pakartoti aną 
Šv. Rašto vietą, kur kalbama 
apie moralines kvalifikacijas 
kurpių dirželiui atrišti. Mano 
šioks toks bruzdėjimas šalia 
profesinių darbų yra tik papras
to žmogaus įsipareigojimas Lie
tuvai, sąžinėje jaučiant būtiną 
skolos grąžinimą tautos juo
džiausiose valandose.

Mano galvojimas čia visai ne
įmantrus. Sakyčiau, tik suval
kietiškai “gaspadoriškas”. Jei
gu aš priklausau lietuvių tautai, 
jeigu esu kurios nors lietuviš
kosios organizacijos narys, tai 
savaime aišku, kad noriu savo 
tautai ar savo vienminčių orga
nizacijai ir šiandieninės gyvy
bės ir šviesios ateities. O tai juk 
vis kokiu nors stebuklingu bū

kris ir neišliks bendrame mūsų 
tautos kultūrinio lobyno aruo
de? Atsakymas tegali būti tik 
džiugus ir teigiamas.

__ Ką galvotumėte apie sti
pendijų teikimą paskiriems li
teratūros, meno ir mokslo žmo
nėms, kad jie kurį laiką galėtų 
atsidėti vien tik kūrybai. Ame- 
likiečių kultūrin ame gyvenime 
š tai jau seniai įvairios institu
cijos praktikuoja. Net ir lietu
viai (pvz. dail. Romas Viesulas) 
jau keliais atvejais jomis yra 
pasinaudoję. Ar retkarčiais Lie
tuvių fondui šito nebūtų įma
nu padaryti, ar kartais to rezul
tatas nebūtų efektingesnis ir 
labiau mūsų kultūriniame gyve
nime išliekantis, užuot smulkias 
sumas išbarstant tarp daugelio, 
gal jau ir netaip reikšmingų 
reikalų ?

— Pritariu kūrybinių stipen
dijų teikimui. Mes vis kažkaip 
visur susismulkiname ir trupi
niais išsibarstome. O jau būtų 
laikas pagalvoti ir apie kad ir 
vienkartinio, bet stambesnio ir 
amžinesnio reikalo dažnesnį pa
rėmimą. Kūrybinės stipendijos 
į tokį užmojį galėtų taipgi gra
žiai įsirikiuoti. Lietuvių fondas 
gal jau ir būtų panašiai misijai 
pajėgus? Bet man kartais min- 
tin ateina, jog kuriai nors kū
rybinei stipendijai ar tiesiog li
teratūriniam, muzikiniam bei 
moksliniam užsakymui galėtų 
susibausti, sakysim, penkių pasi
turinčiųjų ratelis kad ir penk
mečio mokėjimo planui ar pana
šiai. Tai būtų vėl visai naujas 
paskatas lietuviškai - kūrybinei

du nepasidaro. Reikia žmogiš
kojo darbo, reikia talkos, reikia 
paramos pačia konkrečiausia 
pinigine auka. Kas iš to, jeigu 
man šioje žemėje ir nieko ne
trūktų ir laisvalaikiuos tik ilsė- 
čiaus, o mano tauta, mano bend 
ruomenė, mano organizacija bū
tų elgetos materialine ir kultū
rine piasme ir vaikščiotų tik 
tuščią delną ištiesusios.

Kai kas dėl visa to “pakalti
na” mano būdą. Norėčiau čia jį 
"išteisinti”. Būtų beprasmiška, 
man rodos, jį smerkti dėl vie
nokios ar kitokios mano laiky
senos, mano sprendimo, lygiai 
kaip ir nieko neveikiančiam ir 
jokios aukos nepripažįstančiam 
teisintis, kad, girdi, toks jau 
mano būdas.

— Kaip žiūrite į literatūros 
konkursų bei literatūros premi
jų reikalą, kai retkarčiais mū
suose pasigirsta dėl to ir kiek 
rezervuotesnių balsų ?

— Kun. dr. Antano Juškos 
kadaise mesta “Draugo” roma
no konkurso idėja buvo tiesiog 
palaiminga. Juk tai yra toks pir 
mas reiškinys mūsų literatūros 
šimtmetinėje raidoje, kai jau 
penkiolika metų be jokios per
traukos vyksta šis konkursas, 
kasmet sukeliąs nemažą susido
mėjimą lietuviškąja žodine kū
ryba ir knyga. Konkursas, be 
abejo, buvo paskatas atsirasti 
ir ne vienam pirmaeilės reikšmės 
laisvojo pasaulio lietuvių litera
tūros romanui.

O dėl kartais pasigirstančių 
kuria nors prasme ir kritiškų 
balsų literatūros konkursų ir li
teratūros premijų adresu gal
voju šitaip. Man rodos, kad vie
noks ar kitoks nepasitenkinimas 
kyla labiausiai dėl to, kad iš 
kiekvieno konkurso tikimasi 
naujo Maironio, naujo Krėvės, 
naujo Aisčio. O jei šito ar arti 
to kasmet nepasiekiama, tai 
kai kieno galvojama, jog ir kon
kursų nereikia ir premijos ne
turi savo prasmės. Bet būtų tik
rai stebuklas, kad mes anas įsi
žiūrėtas literatūros viršūnes 
kasmet pasiektume ir dar pra
lenktume. Tada mes tikrai bū
tume pasaulyje tokia vienintelė 
genijų tauta. Genijams ateiti 
(ir tai pasaulyje labai retiems) 
reikia juk ir atitinkamos dirvos. 
Mano galva, literatūros konkur
sai ir jų sukeliamos visuomenė
je literatūrinės nuotaikos ir yra 
ta dirva, arba geriau — tos dir
vos “Čilės salietra”, padedanti 
(ne vien tik pinigine, bet ir mo
raline prasme) išaugti ir pirma
eiliam talentui. Pagaliau, ko ir , 
benorėti? Argi per tą keliolika 
metų “Draugo” premijuotų ro
manų eilėje nėra ir tokių, kurie, 
kaip šio laikotarpio ir šių ypa
tingų sąlygų kūrybinis vaisius, 
ir gerai prinokęs vaisius, nenu

Išlydint dail. J. Rimšą į Po
linezijos salas, kur, pagal jo 
paties pasisakymą, jis pasiners 
tropikų gamton, atkreipėme 
dail. J. Rimšos dėmesį į spaudo
je iškeltą pastabą dėl jojo kūry
boje naudojamos tematikos. Bu
vo pasakyta, kad ir lietuviai tu
rime turtingą tautosaką, gra
žius tautinius rūbus, neblogus 
velnius, geresnius net už boli-

Penkioliktojo ‘‘Draugo” romano konkurso mecenatas dr. Petras Kisielius

energijai ne tik išlaikyti, bet ir 
prasiveržti su ja į dar nepasiek
tas aukštumas.

— Nepaslaptis, kad Jūsų pro
fesijos kolegos nemažai aukoja 
vienokiam ar kitokiam lietuviš
kam reikalui. Sakykite, Jūsų 
manymu, ar visa tai yra jau 
pakankama pajėgių gydytojų 
duoklė savo tautai jos tragiš
kiausiose dienose ir ar vien tik 
pagyrimo lietuviai gydytojai' 
verti ?

— Kaip visur, taip ir gydyto- 

viškuosius. Todėl kilo klausimas, 
kodėl J. Rimša nesinaudoja lie
tuviškuoju folkloru? Čia tad ir 
norime skaitytojams pateikti 
paties dail. Jono Rimšos pareikš 
tas nuomones vienu kitu už
griebtu klausimu.

— Esu tikras, kad dailininkas 
turi tikėti ir gyventi savo kūri
niu. Yra žmonių, kurie išmoks
ta paišybos, apvaldo techniką 

D ai Ii įlinkas Jonas Rimša darbo metu savo studijoje.

juose yra visokių. O tačiau vis 
dėlto sunku būtų rasti savo pro
fesijoje dirbantį gydytoją ir 
skurstantį nepritekliuose. Šitai, 
žinoma, ir labiau įpareigoja. O 
šio momento situacijoje aukų 
lietuviškam reikalui niekada ne
gali būti per daug.

Be kita ko, mūsų visuomenė
je yra kažkaip įsigyvenusi nuo
monė, kad platesniu mastu vi
sur duoda tik gydytojai (tuo 
džiaugiamasi) ir vėl neduoda 
tik gydytojai (dėl ko nesivar- 

ir padaro paveikslą. Bet kūri
niui to permaža. Kūrinys turi 
turėti dvasią. Tai dvasiai per
duoti negali kurti pasižiūrėjęs 
tik į fotografiją, negali vien pa
siskaityti knygą apie tautosaką. 
Reikia kvėpuoti tuo oru, reikia 
gyventi toje aplinkoje. Meluoti 
kūryboje neįmanoma. Gyveni
mas nuvedė mane toli nuo gim
tinės. Pažinau kitos tautos dva
sią ir tai perkėliau į drobę. Be 
to, meno kūrinys nebūtinai ga
li tautai priklausyti tik tada, 
kai jame yra tautos mitologijos 
elementas. Vien tematika nepa
daro paveikslo tautiniu menu, 
taip kaip kiekvienas paveikslas 
nėra būtinai menas.

— Yra viešai suabejota dėl 
Jūsų sekančios kelionės į Poli
neziją. Svarstoma, ar rasite ten 
savo darbams įkvėpimo? Kasgi 
dailininkui suteikia įkvėpimą 
kurti?

— Nėra įstatymo ar griežto 
apibūdinimo, kaip galėtume api
brėžti įkvėp rną. Jis ateina skir
tingais keliais. Vieni jo ieško 
triukšme, kiti jį randa minioje. 
Neįmanoma jo apibrėžti ir nie-

Iš naujosios amerikiečių poezijos

Janette Nichols

MANOJI OBUOLIO PUSE

Tu valgai manąją obuolio pusę, 
ir aš turiu teisę maniems paklydimams.
Aš atžymėjau, 
kur turėjai sustoti valgęs, 
bet tu nesustojai, 
ir dabar kažkas tavy 
priklauso man. Ir tu kartoji 
mano klaidas. Jei panorėsiu pasirinkt 
rytdienai slyvų, tu pasirinksi kriaušes. 
Taip jau yra. Ir kriaušės 
bus neprinokusios. Ir štai tu imsi 
susirgęs mano liga, 
ir aš būsiu sveika, lauke ir saulėj 
besišypsodama. Todėl sekantį sykį 
sustok. Savus paklydimus tau reikia skaičiuot, 
leisk man pasilikt prie savų. Tai ne godumas, 
tiktai savotiška teisė.

Vertė St. Meringis

žoma burnoti). Tačiau lietuviš
koje bendruomenėje pajėgūs au
kai ne vien tik gydytojai. Yra 
juk ir inžinierių ir kitokių pro
fesionalų, net verslininkų soli
darios gildos. Tad ir visuomenės 
reiklumas proporcingai galėtų 
būti paskirstomas visiems, be 
jokių ypatingų priekaištų kam 
nors.

— Kokie Jūsų linkėjimai čio
nykščiam mūsų jaunimui šiuo
se ypatinguose Jaunimo metuo
se?

— Svarbiausia veržtis į moks
lą, neliekant gyvenime tik pu- 
siaukelyje. Krūtinę užplūsta ma
lonus jausmas, kai kalbuosi jau 
su lietuviu studentu, kadaise 
dar kūdikio metuose buvusiu 
mano pacientu. Ir studijas rink
tis linkėčiau, klausiantis tik sa
vo širdies balso, o ne kokių ma- 

kas jo neįrėmins. Vieni įkvėpi
mą ras Chicagoje, kiti Afrikoje. 
Aš noriu pasižiūrėti į tokią 
gamtą ir aplinką, kurią geriau
siai suprantu. Todėl pasirinkau 
Tahiti, kadangi jinai yra mano 
pažinto gyvenimo dalis.

— Chicagos paroda baigta. 
Kokie Jūsų įspūdžiai? Ar galime 
tikėtis Jus dar pamatyti atei
tyje?

— Džiaugiuos, jog turėjau 
progos asmeniškai pažinti savo 
tautos dalį, su kuria riša kil
mė. Esu giliai dėkingas už nuo
širdų mano darbo vertinimą ir 
galvoju, kad jeigu mūsų keliai 
daugiau gyvenime ir nesusitiks, 
patirtas nuoširdumas lydės ma
ne bet kurioje pasaulio dalyje 

¥
Čiurlionio galerija savo isto

rijon įsirašė vieną iš ryšk ausiu 
parodų. Tur būt, teks ilgai lauk
ti panašaus meninio lygio paro
dos. J. Rimšos spalvingumas, 
kompozicijos stiprumas ip darbų 
išbaigimas ne kartą pasiliks pa
lyginamuoju mastu ateinan
tiems dailininkams ir jųjų paro
doms. V. J. 

terialinių išskaičiavimų. Iš sa
vo pusės siūlyčiau ir pirščiau 
mediciną, ypač jeigu ji jaunoje 
širdyje yra neatskiriama nuo 
pagalbos savo artimui ir nuo 
talkos visiems lietuviškiems rei
kalams.

Šiaip Jaunimo metuose mūsų 
jaunimas tegu labiau pagalvoja 
apie lietuvių tautos kultūrines 
ir politines problemas, tegu ne
vengia konkrečios veiklos ir te
gu nebijo jam tenkančios ir vis 
didėjančios atsakomybės už sa
vo ir už savo tėvų buvimą lais
vajame pasauly.

¥

Jau buvo gana vėlus laikas, 
kai teko atsisveikinti su dr. Pet
ru Kisieliumi ir patraukti iš Ci
cero Marųuette Parko link, vis 
neatsikratant minties, jog mums 
nereikėtų aimanuoti nei dėl lei
dinių svetimomis kalbomis apie 
Lietuvą, nei dėl lietuviškos kny
gos vargo kelių, nei dėl energi
jos išsekimo visuomeninėje veik
loje, jei tokių kaip dr. P. Kisie
lius turėtume savo tarpe bent 
dvigubai daugiau. k.

Sidabrinis kupranugaris

Ilgai, ilgai gulėjo Gobio dy
kumoje didžiulis akmuo. Vietos 
kazokai jį vadinę sidabriniu 
kupranugariu. O dabar pasiro
dė, kad tai esąs didžiulis me
teoritas, sveriąs 30 tonų. Tai 
svečias didžiausias iš žinomųjų 
meteoritų. Tiesą pasakius, tai 
ne akmuo, o geležies gabalas. 
Jo sudėtyje yra tik 9.3% nike
lio, 2% kobalto, fosforo, vario 
ir kitų elementų, o likusioji da
lis, t. y. 88.7% gryna geležis. 
Kada jis nukrito, nėra žinoma.

A.R.

— Italijoje, Veronos mieste 
surastas kapas Alboino, Lom
bardijos karaliaus, mirusio 573 
metais.

Ar aš dar lietuvis ?
PULGIS ANDRIUŠIS

Prieš atsakydami į šitą, paklauskime dar 
kitą klausimą: ar aš jau australas? Arčiau
sia tiesos bus atsakymas į abudu, kad aš 
esu nei velnias, nei gegutė!

Taip svarstė Kęstas Pažemeckas, besi- 
vartydamas lovoj sekmadienio rytą, išvaka
rėse atprakaitavęs pajamingus antvalan- 
džius.

— Kęstai, tu vis dar puti į akį? — tarė 
nepikta, bet viskam pasirengusi, Pažcmec- 
kienė, įšokus miegamajan pilna galva spal
votų sankabėlių bei suktukų, sakytum gėlių 
klomba iš darželio.

— Zosele, geriau paporink man, — tarė 
Kęstas, — kas mes esam: lietuviai ar aust
ralai?

— ligi atrado apie ką šnekėti tokį gra
žų sekmadienio rytą! — kiek suirzo žmo
nelė, — tegu tuo serga tie, kurie skaito lie
tuviškus laikraščius ir lanko susirinkimus. 
Va, geriau nevapaliavęs niekų, šoktum į 
šliures ir iki pusryčių apvalytum barbecue, 

visas suodinas kaip Antikristo pečius nuo 
paskutinio baliaus. Be to, aprankiotum pie
vutėje nugraužtus čiapsų kaulelius nuo ano 
barbecue, kai šventėm sidabrines vestuves, 
nenorėjai, kad įsigytume šunį, tai dabar 
pats kuopkis. Po pietų gi ims rinktis sve
čiai Aldonos gimtadieniui pagerbti.

— Zosyte, sakyk, kas mes esam? Žmo
nės katalikai, ar ne, lietuviai, ar ne? — vėl 
klausia Kęstas, norėdamas pratęsti smagų 
pasilepinimą lovoj. — Jeigu Lietuvoj švęs- 
davom tiktai varduves, tai ko gi čionai 
mums pasiduoti parmazonams? Va, kai atei
na šv. Petriko diena, tai ne tik Airija, bet 
ir visas angliškai kalbantis pasaulis paža
liuoja, net mačiau vieną lietuvį Adelaidėje 
su žaliu ženkleliu atlape, girdi, jo bosas esąs 
airis...

— Kęstai, — čirškulingai tarė Pažemec- 
kienė, — atsimink, kad mūsų Aldonos suža
dėtinis MacCallum nėra nei katalikas, nei 
airis, gali užsigauti, po to jo neprisišauksi 

nė su 20 galionų alaus statine. O gi, be to, 
tokios šventosios Aldonos iš viso nėra!

— Tačiau mes ją bažnyčioj pakrikštijom 
ir Veronikos vardu, kaip jos motina turė
tum tai šiek tiek prisiminti, — šnekėjo vis 
norėdamas laimėti daugiau laiko savo są
nariams atitiesint po sunkių antvalandžių 
Pažemeckas. — Ir Veronika dar ne bet ko
kia šventoji!

— Gana, — tarė pribaigtinai Zosė, — 
svečiai jau suprašyti, čiapsai šaldytuve, nė
ra ko čia mums kištis į šventųjų gyveni
mus! Va, gausi arklinį šepetį, gerai išgram- 
dyk barbecue kaktą, visa priskretus lyg na
cių krematoriumas prieš pat karo pabaigą!

— O ir iš viso tas barbecue, — sako dar 
kartą Kęstas žūt-būt pasiryžęs užgaišti nors 
pusę minutės, prieš atsikeldamas, — yra ne 
kas kita, kaip Amerikos laukinių indėnų 
išradimas, kam jo čia dabar prireikė lietu
viams, kurie iš senovės turi tokius kultūrin
gus vaišių papročius?

— Čia tai jau peržengei visas kantrybės 
ribas! — šoko Zosė lovos linkui, kad net 
plaukuose sutintiliavo, sudzinguliavo suk
tukai lyg užkliudyti sietyno liktorėliai. — 
Generalgubernatorius, pačios karalienės ap
dovanoti džentelmonai, aukštos ledys, kino 

žvaigždės turi įsirengę net po tris barbecue 
už durų, o tu man čia šaukiesi į netašytų 
kaimiečių kultūrą, ar aš neskaitau Woman’s 
Weekly? Griebk šepetį ir negadink man die
notvarkės!

O ta dienotvarkė vyko įprastu būdu. Pa- 
vakariukais ėmė gūžėti svečiai, daugiausiii 
•jaunimas, vieni turėjo lietuviškas pavardes, 
kiti — autrališkas, bet visi išvien kalbėjo 
angliškai.

Gi Kęstas Pažemeckas, teisėtas vyriškos 
lyties namų šeimininkas, prisisegęs moteriš
ką žiurstelį, kūrena pečių, ant įkaitintų 
akėtvirbalių traiškanotom akim čirškina 
avieną, maišo mėsgalius trišake kačergute, 
sunkiasi kraujas ir riebalai, visas paišinas, 
apneštas karštų sviltų, sakytum pats vel
nias tarnybos laiku pragare.

Bet kartu ir ne velnias. Suraskit kur 
bent vieną padorų kipšą, kad jam ant gau
ruoto pilvo kas parištų moterišką pridurką! 
Mirtų iš gėdos, nors ir jiem draudžiama 
mirti.

Oi užkukuotų savo žmonelei Kęstas Pa
žemeckas, jeigu ji būtų bandžius jam parišt 
žiurstą Lietuvoj ir dar svetimų žmonių aki
vaizdoje!

Bet čia, Australijoje, jisai nei velnias, 
nei gegutė.

P. Picaso Centauras



SINTETINIS ŽMOGUS
Žmonių giminė daro didelę 

pažangą: iš urvinio žmogaus, 
pusbeždžionio, per šimtą tūks
tančių metų išsivystė atomfizi- 
kas, kosminis lakūnas ar šių 
dienų grožio karalienė. Žmogus 
dabar yra aplinkos valdovas. Ši
ta būtybė kuria mokslą, techni
ką, stato namus, keičia žemė- 
vaizdį, tiria gamtos gelmes, pra
deda susisiekti su kitais dan
gaus kūnais, turi savo pasaulė
žiūrą ir t. t. Bet žmogaus po
traukiai atsiremia tik į prigim
ties ribotumą. Žmogus gali iš
auginti tobulesnes augalų ir gy
vulių rases. Bet tobulesni auga
lai ir gyvuliai pasilieka tos pa
čios rūšies. Žmogus turi labai 
didelių rūpesčių f jis visada pa
silieka tuo, kuo jis yra — per 
maža, per stora, per plona ir 
neretai net kvaila būtybė. Kiek
vienas žvilgterėjimas į veidro
dį sako: jis nėra toks, kokiu 
nori būti.

Žmogus iš prigimties nėra pa
tenkintas. Šitas nepasitenkini
mas žmogų stumia pažangon. 
Žmogus, nepasitenkindamas sa
vo kojomis, išvystė automobilį 
ir lėktuvą, nepasitenkinimas aki
mis žmogų vedė prie elektroni
nio mikroskopo išradimo, nepa
sitenkinimas savo smegenimis 
žmogų skatino prie elektroninių 
smegenų išvystymo. Bet žmo
gus dabar pasiekė tam tikrą 
slenkstį. Ligšioliniai išradimai 
yra ne kas kita, kaip žmogaus 
organų papildymas ar pergink
lavimas. Technika yra “organų 
pakaitalas”. Bet šių laikų žmo
gus nori visą prigimtį keisti. 
Dabartinis žmogaus organizmas 
nepatenkina didelių reikalavimų. 
Civilizacija dabar pralenkė žmo
gų. Mokslas siekia žmogaus ti
pe didelių korektūrų. Šitie rei
kalavimai keičia visą žmogaus 
galvoseną. Pats žmogus dabar 
pasidaro įrankis; jis bus savęs 
homunculus.

Hormonų problema

Žmogaus prigimtis šiuo laiku 
yra puolama koncentriškai iš 
dviejų pusių: hormonų tyrimais 
ir biochemija. Hormonų tyri
mas žada žmogaus prigimties 
tobulinimą. Žmogus norima iš
vystyti didesnis, gražesnis ir iš
mintingesnis. Hormonai yra 
žmogaus kūno vidaus sekreci- 
nių liaukų gaminamos medžia
gos. Šitos medžiagos yra žmo
gaus kraujo spaudimo, nuotai
kos, inkstų veikimo, medžiagų 
apykaitos, uoslės, klausos, skaus 
mo, temperatūros, augimo ir 
kitų svarbių funkcijų reguliato
riai. Žmogaus smegenų dalys
— hypothalamus ir hypophysis
— daugiausia vykdo vidaus sek- 
recinių liaukų dirigavimą. Hy
pophysis į kraujo takus siun
čia keletą pagrindinių hormonų. 
Šitie hormonai duoda įsakymus 
kitoms, mažiau reikšmingoms 
liaukoms, kurios iš savo pusės 
labai tiksliai atlieka tam tikrus 
uždavinius.

Populiariausias šio šimtmečio 
žmogaus hormonas vadinasi 
HGH (Human Growth Hormo
ne — žmogaus augimo hormo
nas). Šitą hormoną izoliavo dr. 
Cho Hao Li — kinų kilmės 
mokslininkas — didelis hormo
nų žinovas. Dr. Li, dirbdamas 
Berkeley universitete, naudoda
vo mirusių žmonių hypophysius 
ir tuo būdu jis izoliavo mažą 
kiekį baltų miltelių. Gydytojai 
šitų miltelių pagalba neūžaugas 
vaikus užaugino normalaus 
ūgio. Tik mirusieji gali būti gy
venimo eleksyro donatoriai: sin
tetiškai šitų miltelių pagaminti 
negalima, gyvulių kilmės augi
mo hormonai žmogui netinka. 
Tūkstantis mirusių žmonių turi 
savo hypophysius atiduoti — 
tik tada tais milteliais galima 
pripildyti labai mažą buteliuką. 
Milijonams mirusių turi būti 
atidaryta galvos smegenų dėžė 
ir išimtas hypophysis. Augimo 
hormonai iš to milijono žmonių 
tik keliems vaikams padės įsi
gyti normalų žmogaus ūgį. Ši
tie vaikai kenčia nuo augimo

DR. VLADAS LITAS

tik

ne
ilgi

hormonų trūkumo. Trūkstamų 
hormonų turi būti papildyta in- 
jfekcijomis. Bet šita pagalba net 
milijonierių vaikams yra 
svajonė.

Gyvulių augimo hormonai 
užaugąs gyvulius išaugina
normalaus didumo. Bet šitais 
hormonais galima užauginti ir 
milžiniškų dimensijų gyvulį. 
Žiurkės, veikiamos augimo hor
monais, išauga ligi katės didu
mo. Dr. Zamenhof, Amerikos 
genetikas, hormonais injektavo 
apvaisintas žiurkes ir, be to, 
varles. Norint pasiekti didesnio 
vaikų smegenų augimo, vaikų 
smegenų masės padidinimas 
hormonais pavyko. Bet ir ner
vinių celių (neuronų) skaičius 
pasidarė didesnis, ir atsirado 
daugiau skersinių sujungimų. 
Šita žiurkių karta pasidarė “in
teligentiškesnė”. Jaunoji žiur
kių karta paslėptą maistą ras
davo greičiau kaip senoji kar
ta. Bet ar hormonų injektavi- 
mas ir žmogaus intelektualumą 
padidins? Šitam klausimui atsa
kyti, kol kas nėra duomenų. 
Joshua Lederberg, Amerikos 
biologas, šitaip sako: tam tik
rais hormonais žmogaus sme
genų didumą bus galima regu
liuoti — injektavimas turės 
įvykti prieš gimimą arba tuoj 
po gimimo.

Keli zoologai net šitaip ma
no; gyvulių, pvz. delfinų, sme
genų didumas ir “inteligentiš
kumas” tam tikrų hormonų pa
galba bus galima padidinti. Su 
delfinais tuo būdu jau bus ga
lima “užmegsti pokalbį”.

Dr. Li ir bendradarbiai išty
rė žmogaus augimo hormonų 
cheminę struktūrą. Šitie hormo
nai susideda iš 256 amino rūgš
čių. Didelis cheminės struktū
ros komplikuotumas yra didelė 
kliūtis sintetinei gamybai. Bet 
hormonai iš retortų šiais lai
kais yra realybė. Adrealinas ir 
cortisonas, prieinksčių hormo
nai, dabar yra gaminami sinte
tiniu būdu. Insulinas, kasos hor
monas, taip pat daugiausia atne
šami chemiko rankų.

Sintetinis hormonas

1960 metais pirmą kartą pa
sisekė padaryti sintetinį hypo- 
physio hormoną. Chemiškas ši
to hormono pavadinimas: adre- 
nocorticotropinis hormonas (A- 
CTH). šitas hormonas suside
da iš 39 rūgščių. Bet šito hor
mono veikimas yra geras ir prie 
19 rūgščių. Gal būt, ir žmogaus 
augimo hormonui (HGH) už
tenka mažesnio amino rūgščių 
kiekio. Dr. Li nori būti moder-

nūs biochemijos architektas, nes 
ir labai komplikuotą, kolono
mis ir bokštais papuoštą seną 
namą galima įrengti kur kas 
moderniškiau ir paprasčiau. 
HGH molekulės komplikuotu- 
mas nėra iš esmės reikalingas: 
tas pačias funkcijas gali eiti ir 
paprastesnis junginys. Dr. Li 
siekia kito tikslo: gyvulių augi
mo hormoną jis nori perdirbti 
į žmogaus augimo hormoną. Gy
vulių augimo hormonas suside
da iš 400 amino rūgščių. Šitas 
kelias gali privesti prie tikslo. 
Žmogaus augimo hormono per- 
konstruktavimas yra kur kas 
sunkesnis.

Tik po to, kada pasiseks žmo
gaus augimo hormono sintetinė 
gamyba, kiekvienas žmogus, 
pagal savo norą, galės užsiau
ginti reikalingą ir patinkamą 
ūgį. Daktarai šitą hormoną pri
rašys tik mažo ūgio žmonėms: 
didieji, be abejo, norės būti dar 
didesnio ūgio. Šitaip gali įvyk
ti žmogaus ūgio niveliavimas. 
Žmogaus išvaizdos korektūra 
įeis į socialinių reikalavimų pro
gramą. Mažo ūgio žmonės daž- 
.nai kenčia dvasinio menkaver
tiškumo kompleksą. Žmonės 
nykštukai iš visuomenės išnyks. 
Du centimetrai mažesnio ūgio 
gali būti žmogaus tragedijos 
priežastimi.

Žmogaus augimo hormonai 
ne tik ilgina žmogaus ūgį. Bet 
ir viso kūno dalių proporcingu
mas pasidaro harmoningesnis.

Romėniškasis žmogus: Augustas Cezaris (2 šimtmetis po Kristaus, mar
muras, Glyptothek kolekcija Miunchene, Vak. Vokietijoj).

i

nės ribos: didesni gyvuliai jau dernus žmogus iš savo gyve- 
neturi techniško tikslumo. nimo nori išmesti senėjimo pro

cesus. Senėjimo sustabdymas ir 
amžiaus prailginimas pirmą pri
taikymą turi rasti pačiuose 
mokslininkuose ir šiaip išskir
tinuos specialistuose, kurių pa
rengimas reikalauja daug laiko 
ir pinigo.

Paveldėjimas ir “paslaptingi 
kodai”

Bet kitas įsiterpimas į žmo-

Po keleto ampulių žmogaus kū
nas gali pasidaryti didesnis ir 
gražesnis. Žmogus be didelio 
vargo galės prisitaikyti prie 
grožio idealo. Bet šitie atradi
mai, be abejo, turės ir kitą me
dalio pusę. Nusikaltėliai, norė
dami išvengti policijos rankų 
ir “globos”, po kelių hormonų 
švirkštų pasidarys “visai kiti 
žmonės”: ūgis ir kūno dalių 
proporcingumas bus jau visai 
kitoks. Milžiniško ūgio žmonės 
padarys tikrą civilizacijos per
versmą: jiems reikės didesnių 
automobilių, didesnių butų, dra
bužių ir t. t. Vargas bus ne
ūžaugoms: niekas su jais nesi- 
skaitys.

Bet žemė nėra dangus: žmo
gui pasiliks tie patys geometri
niai dėsniai. Dvigubas kūno 
aukštis keturis kartus padi
dina žmogaus kūno paviršių. 
Bet kūno svoris pasidarys 
aštuonis kartus didesnis. Tri
jų metrų ūgio žmogUs nega
lės atsilaikyti ant kojų: šito pi
liečio kojų kaulai' pasidarys ke
turis, bet ne aštuonis kartus 
stipresni. Žmogus tada turės

gauti visai kitą pavidalą. Tik 
tada jis galės savo ūgį padvi
gubinti.

Dabartinio žmogaus kūno 
planas yra labai išbalansuotas 
ir labai tikslus. Dramblys yra 
sunkesnis už žmogų. Bet dramb
lys turi ir atitinkamo stiprumo 
kojas. Pelė negali būti dramb
lio didumo ir dramblys negali 
būti pelės didumo. Dramblio kū
no didumas yra prie pat gamti

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS ENPRESS 

MARQUETTE GIFT PARCEL 
SERVICE 

2608 ir 2501 (Buvo 2439) W. 69 St 
Chicago 20, IU. Tel. WA 5-2737 

3212 South Halsted Street 
Chicago 8, tu. Tel. CA 5-1804 

Lietuvių bendrov*. kuri turi teist 
siuntinius Siųsti be tarpininku tiesia' 
savo vardu iš Chicagos ) Lietuva. 

Didelis pasirinkimas geriausios rū 
Sies medžiagų ir kitų prekių žemomis 
kainomis

E. ir V. Žukauskai

Žmogus senajame egiptiečių mene: 
Karalienė Nefertiti (1400 m. prieš 
Kristų, spalvotas minkštas akmuo, 
Vakarų Vokietijos valstybinė ko
lekcija) .

mėnesiniais išsimokėjimais
LOAN ASSOCIATION

eurrent dividend

Paskolos duodamos ilgam laikui,

BRIGHTON SAVINGS AND
4071 Archer Avenue, Chicago, lllinois 60632

Valandos: Plrmad., Antrad., Penkt. ir šeStadj 9 v. r. — 4:80
Trečiad. uždaryta; Ketvirtad. 9 v. r. — Iv. v.

p. Į

Sąžiningas Patarnavimas 
REAL ESTATE — INCOME TAX, 
DRAUDIMO IR KT. REIKALAIS 

A. & L. INSURANCE AGENCY 
AND REALTY

A. LAURAITIS
S. ABhland Avė., LA 3-8775

(Currency Exchange patalpose)
4645

MAROUETTE PARK -- AMERIKOS LIETUVIŲ SOSTINĖJE

CHICA GO S A VINGS
AND LOAN ASSOCIATION

6245 SO. VVESTERN AVENUE CHICAGO, ILLINOIS

CHICAGO SAVINGS AND IA)AN BENDROVE, viena tarp žy
mesniųjų krašto finansinių įstaigų, aptarnauja šios apylinkes 
gyventojus pavyzdingai, saugiai ir pelningai jau virš 41 me
tus, visada prisilnikydiuna saugumo ir išmokėdama, palygi
namai, aukštų dividendų. Mes neaiveržiame tapti įmeta di
džiausia bendrove, bet stengiamės liuli stiprūs finansiškai ir 
teikti pačius geriausius patarnavimus mūsų taupymo ir sko
linimo nariams.

Mes liendradarbiaujame su vietinėmis lietuvių organlzaei- ‘ 
jomis, noriai prisidedami darbais ir finansais, kad galėtų im- 
slekti geresnių gyvenimo sųlygų. Kviečiame visus taupymo ir 
paskolų reikalais kreiptis į Chicagos Taupymo ir Skolinimo 
Bendrovę, išaugusių i vl,'s $53,500,000.00 turto js taigų.

JOHN PAKEL, direktorių tarybos
ir bendrovės prezidentas

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS
Insured Family Savings 
College Bonus Savings 
Christmas Club Savings 
Vacation Club Savings 
Home Mortgage Loans 
Home Improvement Loans 
All Types of Insurance

MUSŲ PILNAS PATARNAVIMAS
• Sėli and redeem U. S. Bonds
• Safety Deposit Boxes
• Free Community Rooms 

for your organization 
meetings. (Free Coffee)

• Cash checks and pay all 
family bills with our special

O kaip su atjaunėjimu?
Bet vieno pageidavimo hor

monai neišpildo: jie neprailgina 
gyvenimo ir neveda prie pajau- 
nėjimo. šviežių celių terapija 
nėra tikras gyvenimo prailgini
mo kelias. Dabartiniai geronto- 
logai (žmogaus amžiaus tyrinė
tojai) nori kitais būdais sustab
dyti žmogaus senėjimo procesą: 
jie ieško būdų, kaip iš mūsų gaus organizmo procesus jau 
organų, arterijų, kaulų ir odos 
pašalinti kalkių perteklių. Bet 
ne seni ponai ir ne senos ponios 
pirmiausia šoko pasijauninti: 
pirmi pajauninimo eksperimen
tai atlikta senoms žiurkėms. 
Mokslininkai senoms žiurkėms 
į kraują įšvirkštė geležies ir 
chromo druskų skiedinio. Tam 
tikros geležies ar chromo drus
kos daug kalkių iš organizmo 
ištraukia. Senos žiurkės įgavo 
jaunesnę išvaizdą ir blizgantį 
kailį. Judrumas pasidarė dides
nis ir elastiškesnis. Bet jaunas 
žiurkes priešingais procesais 
galima ir pasendinti.

Eksperimentai su žiurkėmis 
turi visai kitą tikslą: žmogaus 
senėjimo procesas turi grįžti at
gal, kurtumas, senatviškas su
vaikėjimas turi išnykti. Senėji
mo tyrimai nori sugrąžinti am
žiną jaunystę. Amžina jaunys
tė yra visų laikų svajonė. Mo-

yra 
nis. 
čia

daug gilesnis ir pastoves- 
Cia eksperimentai jau ne
žmogaus paveldėjimo masę 

(Nukelta į 5 psl.)

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS FRANCKUS, Sav.

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos 
Tune-ups ir Motorų remontas 

5759 So. Western Avenue 
Kampas 58th Street 

Telefonas PRospect 8-9533

BANGA
TV - Radio - Stereo 
Pardavimas ir taisymas 
2740 W. 63rd Street 

Tel - 434-0421
P. RtidAnas — K. Šimaite

SKIP'S Self Service
LIQUOR STORE

5515 SO. D AMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202
FEBRUARY — VASARIO 17, 18, 19 D. D.

TUBORG IMPORTED BEER
24 — 10 Oz. Throw Away Bottles Case $6-49

ST. ANNE FINE CALIFORNIA 
BRANDY Fifth $2.98

CHAPOULIE 185 MONTHS OLD
IMPORTED BRANDY Fifth $3.89

DA SILVA 10 Year Old IMPORTED 
PORTUGAL BRANDY Fifth $3.49

GRAIN ALCOHOL 190 Proof U.S.P. Fifth $4.89

STOCK IMPORTED ITALIAN
Dry or Sweet VERMOUTH 30 Oz. Bottle $ -| .69

PIKEMAN IMPORTED LONDON
DRY GIN Fifth $3.98

RIEMERSCHMID IMPORTED GERMAN
Half & Half, Cherry, Golduasser or Cherry
with Rum Liųueur Fifth $4.98

POPULAR BRAND OF IMPORTED 
Canadian 86 Pf. Whisky Fifth $4.29

DUCAL 1959 VLNTAGE IMPORTED 
Red Lisbon Grape Wine Fifth $1 .79SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

ir kitus kraštus
P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago, HI. 60632 Tel YA 7-5980

p.

PATOGIOS VALANDOS:

U-L

money order checks. 
service charge to members 
U. S. Postai Stamps 
Machine Service
We sėli Travelers Checks 
Save-by-mai! Kits
Notary Public Service

Two Large Free
Parking Lots
Free Theatre tickets two 
Saturdays monthly for your 
children and mothers 
Christmas party with gifts 
to College Bonus MembersK

MONDAY ... 
TUESDAY ... 
WEDNESDAY 
THURSDAY .
FRIDAY........
SATURDAY ..

12:00 PM.—8:00 P.M 
9:00 A.M. —4:00 P.M.

Closed Ali Day
9:00 A.M. — 8:00 P.M.
9:00 A.M. —8:00 P.M. 

9:00 A.M.— 12:30 P.M.



SINTETINIS ŽMOGUS
(Atkelta iš 4 psl.) 

ir paslaptingas celių informaci
jas. Paveldėjimo informacijos 
turi žmogaus kūno planą, išvaiz
dą, charakterį ir inteligenciją. 
Eksperimentai čia jau apima 
žmogaus gyvenimo kilmę.

Raktinė gyvenimo substanci
ja yra desoksyribonukleino rūgš 
tis. Sutrumpintas pavadinimas 
DNS, arba DNA. Molekulės ši
tos gyvybinės rūgšties Roentge- 
no mikroskope atrodo kaip spi
raliniai siūlai. Šitie siūlai yra 
celės branduoly. Mokslininkai 
gali šitų siūlų (chromozomų) 
skaičių suskaityti. Žmogaus kū
no celė turi 46 chromozomus. 
Šitie siūlai yra žmogaus pavel
dėjimo vienetų, genų nešėjai. 
Žmogaus kūno ir dvasios savy
bės, mokslininkų manymu, yra 
išdava atskirų DNS molekulės 
rūgščių (nukleotidų) susitvar
kymo. Nukleotidų susitvarky
mas vyksta pagal tam tikrą 
“paslaptingą kodą’’. Nukleotidų 
kodas po apvaisinimo gauna pa
stovią santvarką, kuri persiduo
da kitoms celėms.

Paslaptingas nukleotidų raš
tas gauna įsakymus šitą planą 
perduoti visoms žmogaus kūno 
celėms. Žmogaus kūnas turi ne
mažiau kaip 60 bil. celių. Šito 
kodo išaiškinimas yra didelis ir 
sunkus biologų uždavinys. Po 
kodo išaiškinimo žmogus į ran
kas įgaus galingą ginklą. Bio
logai, valdydami nukleotidų ko
dą, arba alfabetą, turės savo 
rankose gamtos klaidų korega
vimą ir galės žmogaus savybes 
valdyti pagal savo norą. Moks
lininkai iš gamtos perima daug 
kompetencijų. Žmogaus fizinių 
ir dvasinių galių yra ilgas ke
lias. Žmogus turi maždaug 100- 
000 paveldėjimo vienetų, arba 
genų. Bet tik 1000 genų yra ge
riau pažįstami. Gamta žmogui 
paslapčių lengvai neatidengia. 
Bet pirmosios genetinio kodo 
raidės vis dėlto atidengė apsčiai 
šviesos. Pirmi šitos rūšies tyri
nėjimo objektai buvo virusai ir 
bakterijos. Bet ar bakterijų 
"kodų alfabetas” turi bent kiek

IŠIJA GALI BŪTI 
IŠGYDOMA

Dr. R. Czaplicki

IAlja yra smarkus 
rfSdynGs nervo suerzi
nimas. ši padėtis ga
li iššaukti menką., tik 
tarpais pasikartojantį 
skausmą, arba smar
kų, luošinantį skaus
mų. Skausmo stipru
mai pareina nuo to, 
kiek sėdimojo neryp 
skaidulių yra palies
ta.

SMynfis nervas yra 
pats didžiausias viso _ ....
kūno nervas. Jis eina °“PUcM
Iš nugarkaulio nervo tarpe ^ankšte
liu Per žemutinę nugarkaulio dal|. 
Toliau jis tiesiasi per šlaunį, per ko
ją Iki pšdorf. minant žemyn, Iš jo ša
kojasi nervai ) raumenis, kraujo in
dus, kaulus šlaunyje, kojoje ir pė
doje.

Išlja paprastai prasideda siu skaus
mu apatinėje nugaros dalyje ar šlau
nyje. Skausmas gali būti tarpais pa
sikartojantis. Laikui bėgant skaus
mas betgi didėja, ilgiau tęsiasi ir be 
to pradeda apimti koją: palaipsniui 
pereina j pėdą. Atrodo, lyg pėdą kas 
badytu adatomis arba ji pasidaro su
stingusi.

Išlją iššaukia nugarkaulio slank
steliu išjudėjimas iš vietod. arba nu
garkaulio ir glubo kaulo sujungimo 
iškrypimas, arba net glubo pasuki
mas. Todėl jei norima atitaisyti lši- 
jos sukeltus negalavimus. Išjudėjęs 
slankstelis. Junginys ar glubas turi 
būti atstatytas j vietą. Tai yra chlro- 
praktlko darbad Ir bet koks kitos me
todas paprastai yra tik pripuolamas 
ir daugiausiai nesėkmingas. Išlja gali 
būti kontroliuojama tinkamu analyzu 
Ir ištyrimu, tada pritaikant tinkamą 
gydymo prooedūrą. Ir. kas taip pat 
yra laimi svarbu. atlta|symo procedū
ra yra neskausminga.

Sis straipsnelis yra vienas iš seri
jos pamokymą apie sveikatą Iš 
8 0 UT H IVEST CHIROl’RAOTIC 
CUNIO. 2739 W. 5bth St., tel. 47«- 
3422 Dr. M. J. Pohunek, Dr. R. 
Czaplicki Ir Dr. D J. McCarthy.

(ak.)

panašumo į žmogaus kodų al
fabetą, kol kas dar nėra tikro 
aiškumo. Bet mokslas atidengia 
vis daugiau naujų duomenų. 
Guenther VVeitzel, Tuebingeno 
universiteto fiziologas, net tokią 
paskelbė viziją: “Žmogus, pasi
naudodamas cheminės genetikos 
laimėjimais, galės keisti gyvy
bės, tuo būdu ir savęs, prigim
tį ir, gal būt, net sukurti nau
jų gyvybių formų”.

Genų struktūros ir žmogaus 
ateities apsprendimas

Naujas, žmogaus sukurtas ge- 
nų sąstatas išvystys naują gy
vybės formą. Gamta pasirūpins 
tolimesniu naujos gyvybės li
kimu ir išvystymu: ji žmogaus 
kūrinį priims ir pagamins bili
jonus jo kopijų. Genų pergru
pavimas ves prie naujų gyvy
bės formų sukūrimo.

Žmogaus genų struktūra da
rosi vis blogesnė. Modernioji 
.medicina žmogaus genų struk
tūros blogėjimą tik paremia: ji 
iš žmonių giminės stengiasi iš
jungti natūralios atrankos prin
cipą. Medicina “išgydo” pavel
dimomis ligomis sergantį žmo
gų: šito žmogaus paveldėjimą 
perima vaikai. Julien Huxley, 
britų biologas, 1963 metais bio
logų simpoziume šitaip pasakė: 
“Biologinė žmonių giminės ko
kybė nėra labai gera. Mokslas 
turi siekti biologinio žmonių gi
minės pagerinimo. Biologinis 
žmonių giminės blogėjimas ir 
paveldimų defektų plitimas yra 
moderniosios civilizacijos išda
va. Šitą pavojų gali nukreipti 
tik genetikos mokslo išvysty
mas ir genų struktūros kore
gavimas”. Huxley mano apie 
dirbtinį apvaisinimą užšaldyta 
sėkla iš gerų donatorių: tuo 
būdu norima sustabdyti pavel
dimų nenormalumų plitimą. Bet 
šitos priemonės yra prieš 
laivą žmogaus valią. F. H. C 
Crick, Nobelio premijos laurea
tas, molekulių biologas ir Hux- 
ley draugas, ateina ir su tokiu 
patarimu: vyriausybė turi dėti 
į maisto produktus antikoncep- 
cinių chemikalų, kurie iššaukia 
sterilumą. Po to gali būti duo
damos ir priešingos priemonės, 
kurios vėl pašalina sterilumą. 
Šitą antrą preparatą gauna tik 
tie žmonės, kuriems leidžiama 
(dėl gerų genų) turėti vaikų. 
Crick ne visiems žmonėms pri
pažįsta teisę turėti vaikų. Tik 
sveiki genetiniu požiūriu žmo
nės turi būti skatinami turėti 
daugiau vaikų. Šitaip atrodo 
“humanistinė etika”.

Joshua Lederberg, jaunesny
sis Huxley ir Crick kolega, sie
kia dar toliau: “Žmonių geneti
ka rodo didelį atsilikimą. Žemės 
ūkio genetikos pažanga yra 
daug didesnė, šitas atsilikimas 
turi būti nugalėtas. Pirmiausia 
turi būti surastas geras žmo
gaus chromozomų manipuliavi
mo kelias. Molekuliarinė biolo
gija pasieks tiesioginio chromo
zomų kontroliavimo. Kitaip pa
sakius, bus prieita prie genų 
sąstato perstatinėjimų. Genai 
bus galima išrinkti ir perso
dinti”.

Lederbergas nėra fantastas: 
jis yra medicinos Nobelio pre
mijos laureatas. Pirmiausia jis 
siekia chromozomų perstatinėji- 
mo ir jų rūšiavimo. Iš genų bus 
sudaryti tam tikri katalogai. 
Blogi genai iš organizmo bus 
galima pašalinti ir į jų vietą 
įstatyti gerų genų.

Bet nereikės ištisų kartų 
laukti, štai pavyzdys iš Ameri
kos: tam tikrais metodais no
rma nustatyti vaiko fizinės ir 
dvasinės savybės dar prieš vai
ko prasidėjimą: tai busimųjų 
tėvų chromozomų analizė. Žur
nalas Life skelbia: šiuo laiku

Henry Moore (anglas, g. 1898) šeima

Amerikoje yra 40 klinikų chro
mozomų struktūrai tirti. Busi
mieji tėvai chromozomų klini
kose gali patikrinti genų struk
tūrą. Tėvai šituo būdu patirs, 
ar jų busimasis vaikas turės 
paveldimų trūkumų, kada jis 
ateis į pasaulį. Netolimoj atei
tyje busimieji tėvai galės iš 
anksto pasirinkti berniuką ar 
mergaitę. Neapvaisinto kiauši
nio ir sėklos chromozomų struk
tūros reguliavimas iš anksto 
nuspręs žmogaus ateitį.

Ar pasaulis susilauks žmonių 
pabaisų?

Bet prie ko gali prieiti gy
vulinės kilmės genų perkėlimas 
į žmogaus kūną? Žmogus šituo 
būdu gali grįžti į keturkojų ei
les. Viena yra tikra: ateities 
žmogus bus dirbtinių mutacijų 
išdava. Gal būt, jis bus inteli- 
gentiškesnis ir stipresnis; gal 
būt, turės dvigubo didumo skil
vį ar net keturias kojas. Muta
cija yra staigus paveldėjimo 
vienetų, arba genų, pasikeitimas 
dėl išorinių įtakų, pvz. dėl kos
minių spindulių veikimo.

Mutacijos per milijoną metų 
išugdė žmogų. Bet mutacijas 
galima ir padaryti Roentgeno 
spinduliais arba chemikalais. 
Mutacija pakeičia visą celės ge
netinį planą. Šita klaida persi
duoda į visas kūno celes.

Populiariausias šitokios muta
cijos pavyzdys, daugelio biolo
gų manymu, yra vėžys. Biolo

gai šitaip mano; mažas pasikei
timas DNS molekulės sąstate 
normalią kūno celę paverčia Vė
žio cele. Kūninės celės išsigimi
mas persiduoda į kitas kūno 
celes. Šitaip platinasi vėžys. Bet 
vėžio ligą dar supa tamsa. Di
delio energingumo spinduliai ir 
tam tikri chemikalai gali keisti 
genetinę gyvybės substanciją. 
Po kurio laiko tikimasi šitiems 
pasiteikimams bus galima už
dėti kontrolę. Šitos pastangos 
gali privesti prie naujų gyvy
bės formų sukūrimo ir net iš
spręsti senėjimo problemą.

Biologai prieš akis turi konk
retų tikslą. Bet pavojai nėra 
šitame tiksle. Tyrimai kilniais 
tikslais nepasitenkina. Paveldi
mos ligos, visu tikrumu galima 
sakyti, iš pasaulio vieną dieną 
bus išgyvendintos. Nesveiki ge
nai, kaip ir patologinės bakte
rijos, vieną dieną bus panaikin-1 
ti. Žmogiška paveldėjimo masė 
bus galima išsijoti. Pasiliks tik 
geriausi genai. Geriausi genai, 
be abejo, bus sveiki. Bet kas 
nustatys, kas yra “sveikas” ge
nas? Tarptautinė organizacija? 
Gal mokslininkų gremiumas ? 
Gal politinė partija? Kas už
tikrins, kad ribos tarp sveiko 
ir liguisto visada bus tos pa
čios? Nepageidaujami genai vie
ną dieną gali būti paskelbti ne
sveikais. Šiandie pageidaujamas 
genas rytoj bus nepageidauja
mas. Kokia teise biologiniai in
žinieriai gali perstatyti genų 
sortimentą, nežinodami, ar nau-

jas sortimentas iš viso bus tin
kamas? Įsikišimas į paveldėji
mo substanciją nebus galima 
sugrąžinti. Tuo būdu busimųjų 
generacijų likimas bus užant
spauduotas.

Mokslas praranda pasitikėji
mą žmogumi: jis gali žmogų 
degraduoti į biomasę ir iš jo 
padaryti sintetinę pabaisą. Re
tortos ir kraujo aparatai iš 
žmogaus gametų, išimtų opera
tyviniu būdu, išaugins naujus 
žmones. Žmonių giminę normuos 
biologinės laboratorijos, šitame 
žmonių fabrike bus normuoja
mas pagal norą žmonių inteli
gentiškumas. Žmonės, kurie bus 
numatyti būti valdovais, bus 
išauginti ir atitinkamų gabumų. 
Tarnai bus aprūpinti kvailumu 
ir dėl to juos bus lengva valdy
ti. Nuo šitokių planų realizavi
mo mes nesame perdaug toli. 
Mūsų laikais tam jau ruošia
mos sąlygos. Dirbtinio apvaisi
nimo keliu šiuo laiku yra atėję 
į pasaulį maždaug 200,000 žmo
nių. Įsidėmėtina yra tai, kad 
gyvybė, tuo būdu ir žmogus, 
pradedama traktuoti ne kaip 
gyvybė, bet kaip mechanizmas, 
kuris gyvena “kaip gyvybė”.

Bet ai1 biologai dėl to yra 
kalti? Einšteinas, Hahn, Oppen- 
heimer nesiekė Hiroshimos pa
versti pelenais. Bet jų mokslą 
“pritaikė” kiti. Haldanas, Le
derberg ir kt. atidengė dideles 
biologines galimybes. Bet žmo
nių ateitis gali išeiti iš biologų 
kontrolės ir atsidurti biologinių 
chirurgų rankose. Biologija da
bar iš tikro yra pats revoliucin- 
giausias mokslas. Bet viena yra 
tikra; biologai atidengia tik 
tuos dėsnius, kuriuos Dievas su
kūrė prieš bilijonus metų. Tik 
viena blogybė: žmogus tuoj pra
deda tų dėsnių piktnaudojimą.

SIŪLO VELYKOMS 
PASTOVIĄ DIENĄ

Anglijos episkopalų bažnyčia 
imasi žygių nustatyti Velykoms 
pastovią dieną. Numatyta pa
rinkti balandžio po antrojo šeš
tadienio sekmadienį.

LIETUVIŲ VEDAMA NAUJŲ 
IR VARTOTŲ

AUTOMOBILIŲ PREKYBA

Neptūne Motors Ine.
6516 South Western Avenue 

CHICAGO, ILL. 60636 
Telef. — 925-5121

Išsimokejimai mažu nuošimčiu 
per banką.

Atdara kasdien: Pirm. Fanktad. — 
9iki 9 v. vak. SeStad. nuo 9 Iki 6 
v. vok., Sekmad. tl iki 5 v. vak.

Parūpinant, automobiliai pagal 
klientu reikalavimą.

FRANK’S T V. & RADIO, Ine.
8240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 
RADIO. STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS, 
ORO VĖSINTUVAI - SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

Gal sakysite, kad čia yra velnias? Beveik, bet jis yra sukurtas suomio 
ūkininko Eino Rautariioho iš atliekamų sodyboje geležgalių. Meno eks
pertai šiuo ūkininku susidomėjo ir apie jį kalbama visoje Suomijoje.

Stirbis Fuel Oils
Aliejus virtuvei ir krosnims. 
“Geresnė ir pigesne alyva"

Tel. HEmloek 4-6264
PETER STIRBIS
6741 So. Maplewood Avė

Chicago, III. 60629

s6p“hi"e“barcus' radio“
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki peuk 
i.idienio 10 iki II \al ryto SeAta 
Deniais Ir Mekni.tdieniala nuo 8:30 Ik
♦ .Su vai ryto Vakarais ptrrnadh
• ihI> ' vai vak
VISOS PROGRAMOS iŠ WOPA 
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

lelef. HEmloek 4-2413

KO REIKĖTŲ LITUANISTI
NEI MOKYKLAI
(Atkelta iš 2 psl.) 

dais. Vengiant puošnumo ir nau
dojant kurią nors pigesnę tech
niką, nepakeliamų išlaidų gal ir 
nesusidarytų. Tai nebūtų tik 
“prabanga”. Tai būtų didelis pa

skatinimas ir gražus prisimini
mas, ypač mokyklas baigian
tiems. Be to, tai būtų akivaizdus 
parodymas, kad turime ne pa
skiras privačias mokyklėles, o 
ištisą lietuvišką mokyklinę sis
temą, kuri juk ir yra vienas iš 
pagrindinių Lietuvių Bendruo
menės uždavinių.

PLANINGAS TAUPYMAS
-moka geruti dividendui

PRADĖK taupyti šiandieni

Pinigų taupymui nereikia važinėti, 
juos galite atsiųsti paštu, 

nes mes apmokamvisas pašto 
persiuntimo išlaidas.

mtr«di«a| ir prn^-~“—į Cksrimd and Sapcndacd by th« Unite* Statas Goranaaaat
aes 9 esi. ryte iki 4 vaL po ptot^. 2212 W. CBRMAK ROAD • CHICAGO 8. ILUNOB
Ketviftadšraį mm 9 nL ryta iki 8 v. tek. 
MtadUaJ te* 9 teL ryte iki 1 tel. ps ptatą 
TtafcaftMft sMaryts 41«a%.

Pteat Vlrytts 7-7747 Jote J. F liftai n, Prsa.

AUTOMOBILIAMS VIETA GRETA MOŠŲ ĮSTAIGOS

PAPUOŠKITE BUTĄ NAUJOMIS UŽUOLAIDOMIS. 
DAR SUSPĖSIME PAGAMINTI ŠVENČIŲ 

SEZONUI, TIK PASIRŪPINKITE PAS

STEIN TEXTILE CO.
urminėmis kainomis iš tūkstančių jardų užuolaidoms dekoraty
vinių medžiagų, ne iš mažų pavyzdžių, bet iš didelių ritimų: da- 
masko, brokados, “boucle’s”, “fiberglass”.

PIRKSITE NEBRANGIAI IR GAUSIT DOVANĄ.
STEIN TEXTILE bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilnonių, 
šilko, nylons, taffetą, aksomo, ANGLIŠKŲ MERŽIAGŲ paltams 
ir kostiumams siuntimui artimiesiems į Lietuvą ir tolimąjį Sibirą 
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. Cherain’s aikštėje

l .......... -

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
M O V I N G

ŠERĖNAS perkrauto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PL. WA 5-8063 
iiiiiimiiiiimimiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiimii

PRISTATYMAS NEMOKAMAI

ROCHKES MEDICAL REMBLAKE-ROCHKES
ARTS įgžJL APOTHECARY

3213 W.63rd Street F 2421 W.63rd Street
Tel. WA 5 -4787 Tel. HE 4 -1500

DIABETINIS MAISTAS IR GAMINIAI
Mes patelefonuosime jūsų gydytojui.

7139 South MnpK'U'uod A«enu<'. 
Illlnol*- HO629

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 So. Lituanica Avenue 

Tel. FRontier 6-1882

n ■ | ■ TP PR & RADIO (LIETUVIAI)
CIKLUI I I .V. Sav. DAN LIUTIKAS

2412 WEST 71st St., CHICAGO, ILL. 60629, TEL. — 471-2446

NAUJŲ PARDAVIMAS • VARTOJAMŲ TAISYMAS • 
GREITAS Datarnavimas • GARANTIJA • KREDITAS

Kas tik turi gerą škotų,

Viską perka pas Lieponį!

e
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI

FURNITURE CENTER, INC.
MARŲUETTE PK„ 6211 S. Nestern PRosp. 8-5875

Vedėjas J. LIEPONIS
Pirmad ir ketvirtad nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 9 iki 6 

vai vak. SekmadieniaiB atdara nuo 12 iki 5 v.v

Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaityti.



Jonas Rimša Aruro velniai Bolivijoj (aliejus)

Akademines prošvaistės

STUDENTŲ DĖMESIUI

Baigiasi LSS Centro valdy
bos, Garbės teismo ir Kontrolės 
komisijos metiniai terminai. 
Taigi. Vasario 14 d. atidarytas 
kandidatų siūlymo laikotarpis, 
kuris tęsis iki vasario 28 d. Tuo 
metu prašome pristatyti kan
didatų sąrašus minėtiems orga
nams išrinkti Rinkiminei komi
sijai šiuo adresu: Jonas S pai- 
la, 9 Dudley St., Rochester, N. 
Y. 14605.

Kandidatų siūlymas

Kandidatus į visus 3 centri
nius organus gali siūlyti 5 ar 
daugiau balsavimo teisę turin
tieji Sąjungos nariai. Kiekvie
nas kandidatas privalo būti pil
nu LSS nariu, t. y. turi būti už
simokėjęs nario mokestį. Gali 
kandidatuoti tik vienom parei
gom. Kandidatus siūlantieji tu
ri teisę pasirašyti tik vieną są
rašą, bet patys negali būti to

kiant sklandesnio centrinio or
ganų darbo, privalo būti iš tos 
pačios gyvenamos apylinkės. 
Garbės teismas, kuris sprendžia 
visus su Sąjunga susijusius 
raundus, ta.p pat sudaromas iš 
3 asmenų.

Laukiame greitų, pozityvių 
rezultatų! Tikimės nenusivilti.

Turite klausimų? Krepkitės 
į mus!

Rinkiminė Komisija

NAUJI 
LEIDINIAI
• THE MARIAN, February, 

1966. Tėvų marijonų anglų kal
ba leidžiamas religinės kultūros 
žurnalas, 1966 m. vasario nu
meris. Vedamuoju turi Romoje 
gyvenančio kun. A. Miciūno,

) MIC, straipsnį, išsamiau sužy- 
l mintį Vatikano susirinkimo at- 
| siektus laimėjimus. Dedama iš
traukėlė iš Manyland leidžiamos 
dr. J. Savojo knygos “The War 
against God in Lithuania”, kur 
pavyzdžiais nusakomas lietuvių 
atsparumas prieš sąžinės lais
vės varžytojus okupantus. Laik
raštininkas St. Pieža rašo apie 
vasarį — katalikų spaudos mė
nesį. Inž. A. Trimakas, porą me
tų išbuvęs Meksikoje, pasakoja, 
kaip tos šalies žmonės prisime
na pavergtąsias tautas. Atskiru 
straipsniu nusakomos vyrų nak
tinio religinio susitelkimo valan
dos Los Angeles mieste. Prie to 
sąjūdžio tame mieste priklauso 
1,200 vyrų. Keliautoja G. Bren- 
del aprašo įspūdžius atlankius 
Portugalijos šventovę Fatimą. 
L. Bell pradeda seriją straips
nelių iš praktiško šeimos gyve
nimo.

Plati religinio gyvenimo ap-

Besikartojanti poetinė priemonė 
realybėje

Šalia kolchozinio gyvenimo 
garbinimų nuošimčių nuošim
čiais mirgančiose prakalbose, 
laikraštiniuose pranešimuose ir 
net rašytojų apybraižose bei 
apysakose pasirodė lietuviškoj 
poezijoj ilgesingas ir gilaus su
sirūpinimo apimtas, prieš apie 
30 metų lietuvių literatūroj bu
vęs populiarus “grjžimo į kai
mą” motyvas. Pateikęs tik po
rą trumpų ištraukų iš naujos 
Alfonso Maldonio poezijos lei
dinio “Auga medžiai”, į jį at
kreipia dėmesį literatūros kriti
kas J. Lankutis (Tiesa, 1966/ 
31).

“Meilę kaimui” — rašo kriti
kas — “kartais esame linkę lai
kyti tuščiu sentimentu, iš kurio 
‘gudrūs miestiečiai’ mėgsta ir 
pasišaipyti. Tačiau tai ne sen
timentas, o problema, nuteikian
ti giliam susimąstymui”.

Kritikas pateikia šį ne valdi
nį — “linijinį”, o susimąsčiusį 
ir susirūpinusį poeto žvilgsnį į 
dabartinį, iš pat pašaknų beato
dairiškai perariamą - perakėja- 
mą Lietuvos kaimo gyvenimą:

Tu aplytas, tu tolimas kaime, 
Tu lyg paliktas vaikas dabar 

man darais.
Tai nejaugi sugrįžtam su baime 
Pas tave visi vakarais?
Ir užbridę ant kalno nedrąsiai, 
Ieškom žiburio vidui y lygumos. 
Kartą grįšim — nieko nerasim 
Tuos namuos ir jau nenamuos.

Juoda nuojauta pradeda smigti 
Man j širdį ta medžių, laukų 

žaluma.

Ką šituos namuose man palikti, 
Kad ilgiau dar laikytus gimta 

šiluma?

Kritikas pastebi, kad “poetas 
labai dramatiškai ir giliai išgy
vena tai, ką vienaip ar kitaip 
jaučia didelė mūsų visuomenės 
dalis, palikusi kaime savo vai
kystę ir jaunystę, tapusi vykdy
toja to didelio ir svarbaus pro
ceso, kuris keičia tautos gyve
nimo būdą ir dvasinę struktū
rą”.

Atkreipęs dėmesį į šį poeto 
išreikštą didelės visuomenės da
lies išgyvenimą, kritikas nurodo 
ir kitą rūpestį — kaip tuos “na
muos ir jau nenamuos” išgel
bėti ten sukauptą dvasinių ver
tybių lobį, kuriam vėl gresia 
pavojus (panašus, kaip ankstes
niųjų Lietuvos gyvenimo sute
mų laikais). Poetas kreipiasi į 
jau išbandytą tautos dvasinių 
vertybių saugojimo veiksnį — 
į Lietuvos kaimo moteris;

Išlaikykit savo atminty
Ilgas pasakas, dainas, mįsles 

įspėtas.
Jus prie žemės laiko taip arti 
Daigas, daržas, pradalgė r 

pėdas.
Būkit vertos savo motinų gorų. 
Ir nustoję verpti, drobę aust, 
Kad vaikai galėtų jūsų žodžių 

sidabru 
Žemėj savo kelio pasiklausti...

Kai Lietuvos kaime moterys 
dabar nebeverpia ir nebeaudž a, 
Vargo Mokykla turės kitaip at
rodyti, bet ji reikalinga dar la-

sąrašo kandidatais. Visi 5 siū
lytojai taip pat turi būti užsi
mokėję nario mokestį. Norintie
ji kandidatus statyti ar net da
lyvauti balsavimuose privalo 
būti savo lėšas atidavę Uogen- 
tui Kubiliui, 149 Milton Avė., 
Hyde Park, Mass. Pasivėlavu
sieji dar iki vasario 28 d. gali 
užsiregistruoti pas jį.

Kandidatus siūlant, suteikia
mos sekančios žinios: vardas, 
pavardė, adresas, amžius, mo
kykla, kurių metų studentas 
(akademinis statusas), studijų 
šaka, kandidato raštiškas suti
kimas kandidatuoti, organas į 
kurį kandidatuoja, ir bent vie
nas siūlytojų adresas.

Pristatome Visokiu Rūšių 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGA MARQUETTE PROTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

su iliustracijų. Galėjo būti tiks- 
Jesni užrašai prie Vilniaus ka
tedros ir Dailės muziejaus. Šiaip 
žurnalas daro gerą įspūdį.

žvalga. Knygų apžvalgų skyriu
je kun. J. Prunskis aptaria kan. 
M. Vaitkaus “The Deluge” ir 
plačiai skaitomą "Intern”. Gau

Renkamųjų organų sudėtis

Sąjungos CV sudaro 7 nariai, 
kurie pasiskirsto pareigas se
kančiai: pirmininkas, vicepirmi
ninkas, sekretorius, iždininkas 
ir trys valdybos nariai. Kontro
lės komisija, kuri tikrina CV- 
os veiklą ir knygas, yra sudary
ta iš 3 asmenų. Pastaba: Bent 
4 Centro valdybos ir visi 3 kont
rolės komisijos kandidatai, sie-

biau, negu anais laikais, kad 
vaikai nepamirštų, kaip savo 
žemėj savąja kalba kelio pasi
klaust... (ELTA)

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION

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

DOVANAS — SIUNTINIUS Į USSR.
Gavėjas nieko nemoka. Tūkstančiai klijentų patenkinti. Garan

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

DS1 informacijų ir nemokamų katalogų kreipkitės j visus mūsų 
skyrius.

COSMOS PARCELS EXPRESS OORP.
• NEW YORK, 3, N. Y. — 39 - 2n<i Avenue ........................ AD 4-5456
• NEVV YORK. N. Y. 10011, 108 Wcst 14th St....................... CH 3-3005
• BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Unlon Aveniu ......................EV 4-1052
• BROOKLYN 7, N. Y. — 000 Sutter Avenue .....DI 0-6808
• ATHOL, Ha«. — 61 Mt. Pleasant Street ........................... OH 9-0245
• BOSTON 18. MiM — 271 Sbnvvmnt Avenue ........................LI 2-1707
• SOUTH BOSTON, MASS., 327 \V. Bnmduay..................Tel. AN 8-0008
• BTJFALLO 6. N. Y. — 332 Fillmore Avenue .  TI. 0-2074
• CHICAGO 22, 11L, — 2222 W. Chicago Avimu ...............BR 8-696,0
• CHICAGO 8, III. — 8212 So. Halsted Street ........................ WA 5-2737
• ObEVELAND 13, Ohio — 904 l.iterary ................. TO 1-1008
• DETROIT, Mich.,—7300 Michigan Avenue ................... VI 1-5855
• GRAND RAITOS, Mieli. — 636-38 Bniilge St., N. W...........GL 8-2250
• HAMTRAMCK, Mich. — 1J333 Jos. Campau ............... GL 7-1575
• HARTFOB.D, 14, Conn., 200 Franldin Avė. Tel. 288-8030 ir 246-0215
• IRVINGTON 11, N. J. — 762 Springfield Avė. .............. ES 2-4085
• YOUNG8TOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue .................. RI 8-0140
• LOS ANGELES 22, Calif.—900 So. Atlantic Blvd................. AN 1-2994
• LAKELVOOD, N. J. — 126 - 4111 Street ............................ FO 8-8509
• NEAVARK 3, N. J. — 428 Springfield Avenue ................ BI 3-1797
• NETO HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė. .................LO 2-1446
• PATTERSON 1, N. J. — 99 Mato Street .....................MU 4-4619
• PASSAIO, N. J. — 176 Markei Street ................................GR 2-6387
• PH1LADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Avė........... PO 5-5892
• P1TTSBURGH 3, Pa — 1807 E. Garson Street ........... HU 1-2750
• SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street ...........FI 6-1571
• UATHRBVRY, Conn. — 005 Bank Street ........................... PL 6-6766
• WORCF.WriCll. Mnsa. — 174 Mlllbury Streel .........................SW 8-2868

CARR MOODY 
LUMBER CO. 
STASYS LITWINAS, Prez.

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

teikiame nemokamai. 
KaStln® atdara kasd en nuo 8 vai. 
ryto Iki 6 vai. vakaro ir Šeštadie

niais iki 3 vai. p. p.

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

3314 West 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

Tel. PR 6-8998

I llllllllll llll lllllll l llllllilll milini llll lllllll

Reąuest Records--
PLOKŠTELES

Naujausios ir geriausios ilgo gro
jimo autentiškos lietuviškos plokš
telės.

Nepasitenkinkit pakaitalais.
Reikalaukit Reųuest firmos.
Kreipkitės j savo apylinkės krau

tuves, arbo rašykit:

REŲUEST RECORDS, Ine.
66 Mechanic St. 

New Rochelle, N.Y.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiii

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Manufacturers

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

2400 S. Oakley Avė., Chicago 
Tel. VIrginiai 7-7258-59

> ■ '

Visų rūšių

taupmenoms

4 kartus

metuose

Taupmenos įdėtos iki 15 dienos mėnesio, 
pelno dividendų nuo pradžios menesio.

Paskolos namams įsigyti ar taisyti
TURTAS VIRS $100,000,00000 
REZERVAI VIRS $9,500,000.00

Bendrovė iš seno vedama tėvo ir sūnaus

JUSTIN MACKIEWICH
Direktorių Tarybos Pirmininkas

JUSTIN MACKIEWICH, Jr.
Prezidentas

VALANDOS:

Pirmadieniais 9 iki 8 v. vak 
Antradieniais 9 iki 4 v. vak.

Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirtadieniais 9 iki 8 v. vak. 
Penktadieniais 9 iki 4 v. vak. 
Šeštadieniais — 9 iki 12 vai.

 ----------

STANDARD FEDERAL
8 A VING S d LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
4192 ARCHER AVĖ. — CHICAGO, ILLINOIS 60632 

Telef. — Virginia 7-1141

GARDŽIAUSIA DUONA—BULKUTfiS—SAUSAINIAI—TORTAI

VANDER WAGEN
ANGLYS

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

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

LIETUVIŲ IŠTAIGA

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

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711
Atdara pirmad. ir ketvir. 9—9 vai., antr., treč. ir šeštadieniai# nuo 

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

CRANE SAVINGSCRANE SAVINGS
ANO LOAN ASSOCIATION
B. B. PIETKIEWICZ, Prez.

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

AND LOAN ASSOCIATION
B. B. PIETKIEWICZ, Prez.

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

/ Naujas aukštas dividendas
0 mokamas už investavimo

sąskaitas

PLENTY OF FREE PARKING

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

VII ANmnS. ANTRAD. Ir PENKT...............
4ALAJN1MK5. PIRMAD Ir KETV................

ŠEŠTAD. 9 v. r. iki 12 v. d

.9 v. r. iki 5 ▼. v. 
9 v. r. iki 9 v. v. 
.Trečiai!, uždaryta



5TEN6IUOSI PAGAUTI ŽMONIŲ
sirdis

mamas apsisprendimas būti 
'a nininke padarytas tik tada, 
ai pamač.au savo pastangų tei

giamus rezultatus
1952- 1956 m. periodas buvo 

pašvęstas fortepijono bei muzi
kos mokslui. Mano tėveliui esant

(Atkelta iš 1 psl.) 
dėjau pati skambinti ir, mamy
tės padedama, mokytis dainuo
ti. Stefanija Stankūnienė dau
gelį metų dainavo choruose ir 
buvo mūsų sekretorė: paruoš
davo gaidas. Matyt, aš pavel
dėjau jos balsą — aukštą sop-; Operetės choro vedėju Brookly- 
raną ir muzikinius linkimus iš 
tėvelio, nes, jau turėdama 7 me
tus, padėdavau studijoj dirbti: 
patikrindavau muzikos teorijos 
vaikų sąsiuvinius, pagelbėdavau 
išmokti solfedžio pamokas ir 
pan.

Tuo metu ruošiamose muzikos 
popietėse, pastatyta ant kėdės, 
kad visi galėtų mane matyti, 
dainuodavau solo. Neblogai išei
davo Strauso valsas “Mėlynasis 
Dunojus” su koloratūriniais 
pagražinmas.

1949 m. atvykus į Š. Ameriką 
ir apsistojus Pittsburghe, pran
ciškonas tėvas dr. V. Gidžiūnas 
pakvietė mane dainuoti lietu
vių radijo valandėlėn. Čia jis 
yra užrašęs juostelėn mano daž
nai dainuotą V. Kuprevič aus 
"Lakšt ngalos giesmę”. Sekan
čiais metais kun. E. Vasiliaus
ko, Homestead par. klebono pa
stangomis. pradėjau rimtai mo
kytis muz kos ir baleto. Jau ta
da neapsieidavo be manęs nė 
viena “L'etuvlų dieną” ar svar
besnis koncertas 1951 metais 
pers’kėlus į Mahanoy C’ty, Pa., 
turėjau viena, vasarą Pcnsylva- 
nijos “Letuvių dienos” pro
gramoj dainuot kartu su dai- 
nin nke Z. Griškaite.

1953 m. apsigyvenus arti New 
Yorko, ats pala davau nuo savo 
tėvelio mokyklos ir perėjau į 
svetimas rankas. Žinoma, savo 
tėvų griežtoj priežiūroj, išmin
tingoj drausmėj ir negalėjau 
kitokiu keliu nukrypti. Tėvai 
dėjo visas pastangas mane tin
kamai išmokslfnti. Už tai aš esu 
jiems labai dėkinga.

_ Kur ir kada buvo pats pir
masis Jūsų kaip dainininkės de
biutas ir kokius .jausmus tada 
pergyvenote?

— Po 14—16 mano amžiaus 
metų tylos (balsui keičiantis), 
1956 m. įstojau į New Yorko 
Konservatoriją. Remiantis ma
no programų kolėkcija, 1957 m. 
vasario 14 d. buvau pakviesta 
Lindeno organizacijų ir pramo
nininkų padainuoti “The Special 
United Nations Interne Pro- 
gram” bankete., Lindeno gimna
zijos auditorijoj.

Lietuvių visuomenėje pirmas 
debiutas įvyko 1958 m. vasario 
15, Elizabethe, N. J., Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo 40 
metų sukaktį minint. Pirmoj 
programos daly paskambinau 
fortepijonu porą Vinco Kudir
kos kūrinių ir Šopeno. Po to 
dainavau pati solo. Buvau iš
šaukta pakartoti, gavau gėlių 
ir piniginę paramą mokslui. Jau
čiau nepaprastą džiaugsmą. Vi
sa tai mane dar daugiau pa
skatino dirbti, mokytis su dides
niu ryžtu ir enrgija. Ačiū Eli- 
zabetho ir Lindeno lietuviams, 
o ypatingai p. B. Vyiiaudui. Le-

i

ne, turėjau puikią progą 4 me
tus padirbėti su pianistu A. Mro 
r.insku. Įstojusi į mokyklą, irgi 
ėmiau “second major” piano 
:lasę. Tuo laiku visuose lietu
vių parengimuose rodžiausi sce- 
oj kaip pianistė, akompanuoto- 

kadangi su balsu tokiame 
amžiuje buvo pavojinga reikš
tis. Ir taip balsas jau buvo ge
roka apgadintas, da.nuojant 
per dažnai ii per sunkius daly
kus, visa1’ ne pagal savo pajė
gumą. Prie to dar prisidėjo po
rą metų mano balsą lavinusi 
mokytoja, kuri norėjo iš manęs 
padaryti mezzosopraną — vo
kiečių “lieder” tipo dainininkę. 
Šitai atliepia dar ir šiandien, 
kai turiu bėdos su dabartine bal
so mokytoja, operos dainininkių 
paruošėja Miss Claire Gelda.

— Kur daugiau ligi šiol esa
te dainavusi ir kuris Jūsų vie
šas, kaip solistės, pasirodymas 
giliausiai atmintyje yra pasili
kęs ir kodėl?

— Gana sunku tiksliai pa
sakyti, kur aš turėjau geriausią 
pasisekimą, kurie giliausi įspū
džiai man pačiai. Esu tiek daug 
visur dainavusi, pradedant nuo 
Bostono iki Miami.

Dar daugiau man padėjo pra- 
s mušti į, viešumą, kada laimė
jau du grožio konkursus. Jų dė
ka gavau stipendiją mokslui 
tęsti.

Atmintina vieta man buvo 
Carnegie Hali. New Yorke, ka
da prof. J. Žilevičiaus rekomen
duota ir prelato J. Balkūno pa- 
kyiesta, 1959 m- rugsėjo 20 d. 
Chruščiovo čia lankymosi pro
ga dainavau Pavergtųjų tautų 
viešame proteste. Jaučiausi mo
raliai labai patenkinta kaip lie
tuvaitė, galėdama prisidėti prie 
lietuvių laisvės kovos žygio. Tą 
patį galiu pasakyti ir apie pra
ėjusių metų lapkričio 13 d. de
monstracijos programą, kurioje 
Madison Sq. Garden taipgi dai
navau.

Septynerių metų konservato
rijos studijų laikotarpyje teko 
dainuoti įvairiuose mokyklos pa
statymuose, koncertuose bei 
operose: Kodacz “Hary Janos” 
— Juilliardo auditorijoj, Kolum
bijos universiteto Kalėdų pro
gramoj, Manhattan School of 
Music, kur įsigijau magistrės 
laipsnį; dainavau Blondės rolę 
Mozarto “Pagrobime iš Sera
lio”. Užbaigdama mokslą, da
viau mokyklos salėj rečitalį.

— Kokio pobūdžio vokalinę 
muziką labiausiai mėgstate ir 
kurie svetimieji ir lietuviai kom
pozitoriai Jums arčiausiai prie 
širdies?

— Geriausiai mano balsui tin
ka italų “bei canto” stiliuje 
parašyti dalykai.

Mano lyrinis - koloratūrinis

Senas namelis I’atagonijoje (aliejus)Jonas Kimša

tojų, baigusių studijas užsieny-, DRAUGAS, šeštadienis, 1966 m. vasario mėn. 19 d 
je, trūkumas. j “ ""

Buvau net du kartu priimta 
į Broadway Shows — operečių 
bei muzikinių komedijų pasta
tymo kompanijas. Bet dėl žiau
rių ten darbo sąlygų turėjau to 
"malonumo” atsisakyti. Nakti
nis darbas, kasdieninės repetici
jos, žemos moralės ir žemo me
ninio lygio spektakliai gali per 
porą metų pagadinti balsą ir iš
semti visas jėgas. Tokią auką 
lietuvaitei vargu ar apsimoka 
atiduoti New Yorko miestui.

Mano tėvelių įskiepyta man 
lietuviška dvasia ir lietuvių kal
ba lenkia mane prie lietuvių ir 
jų muzikos bei dainos meno.

Kol kas dirbsiu, plėsiu balso 
techniką, gilinsiuos į dainos me
lo kultūrą ir pasitenkinsiu kon
certuose bei pareng muose, pri- 
sistatydama visuomenei.
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V. DAUGIRDAITE SRUOGIENE

LIETUVOS ISTORIJA
Ši ilgai laukta knyga .jau išėjo iš spaudos. Tai vienintelis istorijos 
vadovėlis mūsų lituanistikos mokykloms, o taip pat įdomus ir 
vertingas veikalas visiems, besidomintiems mūsų tautos ir mūsų 
krašto praeitim. Virš 400 psl., daug paveikslų, žemėlapių, gausu 
ištraukų iš senų kronikų, užrašų ir kt. istorinių šaltinių. Knyga 
gražiai atspausta, įrišta j tvirtus drobinius apdarus. Kaina $6.00.

Užsakymus ir pinigines perlaidas siųskit ,

DRAUGAS
4545 W. 63rd Str. Chicago, Illinois 60629

sopranas apriboja vokalinį re
pertuarą ypatingai lietuvių kal
boje, kur tiek maža medžiagos. 
Juozas Stankūnas man čia pa
dėjo, parašydamas 5 solo dai
nas.

Mano mėgiami kompozitoriai su(jėtingesnc, 
yra: Rossini, Bellini, Donizettr,1 
Mozartas ir Verdi, išskyrus jo 
vėlybesnę kūrybą, kuri buvo 
pakrypusi Vagnerio linkme.

Dainuoju ir prancūzų: Gou- 
ųodo, Del'bes, Thomaso kūri
nius, kurie turi gražią kantile- 
ną ir koloratūrą.

Iš lietuvių, gal sakyčiau, mėgs 
tu Šimkų ir Al. Kačanauską.

— Ką dainuosite šiemetinia- 
“Draugo” literatūrinės šven-me

tės - koncerto programoje: ku
rių kompozitorių, kurie dalykai 
ir kodėl juos pasirinkote?

— Aplamai, dainuodama, sten 
giuosi “pagauti” žmonių širdis. 
Duodu tokią programą, kad 
publika galėtų suprasti, jaustų 
pasigėrėjimą, malonumą. Kada 
teatre dainuoju, tada jau kitas 
reikalas.

J “Draugo” literatūrinės šven
tės - koncerto programą įdėjau 
ir aukštesnio lygio vokalinės 
muzikos, kadangi Chicaga yra 
lietuvių muzikos centras, yra 
ten daug profesionalų muzikų, 
dainininaų-ių, chorų bei ansamb
lių. žmonės ten yra girdėję ge
rų koncertų, gerų kitokių paren
gimų, muzikos mene daug aukš
čiau stovi už rytinio pakraščio 
kolonijas, išskyrus Bostoną. Jei
gu jau Chicagoje pajėgiama 
operas pastatyti, tai tikrai šio
je lietuvių kolonijoje vyksta 
kažkas nepaprasto.

Savosios viešnagės Chicagoje 
pirmąją dalį pradėsiu S. Cerie- 
nės “Lietuvos laukais”. Tai dau
giau patriotinis, be svetimų 
priemaišų numeris, bene geriau
sias visoje S. Cerienės kūrybo
je. Po to turėtų sekti Al. Kača- 
nausko “Kad aš našlaitėlė”, ši 
daina, man atrodo, yra tikras 
perlas iš mūsų folklorinio loby
no. Dainuosiu ir K. V. Banaičio 
“Tulpes”. Tai bus šio garsaus 
dainos harmonizavimo žinovo 
viena iš labiausiai mėgiamų dai
nų. Pirmąją dalį baigsiu J. Stan
kūno “Nemunėliu”, Chieagoje 
dar negirdėtu.

Antrojoj daly koncertą pa
įvairinsiu nelietuviais kompozi
toriais. Dainuosiu Mozarto “Un 
Moto di Gioja”, Delibes “Les 
Filles de Cadix” ir Rossinio

• Skanūs valgiai
• Geras patarnavimas

• Puiki atmosfera

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON, 

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3911 West lllth Street 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste 
Telef. — GEdarcrest 3-6335 

Vienas blokas nuo kapinių
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JOKIO LAUKIMO — GREITAS PATARNAVIMAS. 
TALPA — 350 SĖDIMŲ VIETŲ.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

COUNTRY AUTO REBUILDERS 
GR6-7777 24 hour towing service

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

Rezervacijoms skambinkite — 436 * 4622
Atdara sekmad. iki ketvirtad. 6 v. ryto iki 1 v. ryto, penktad. ir 

šeštadieniais iki 5 valandos ryto.

“Tina voce poco fa” (iš operos 
“Sevilijos kirpėjas”).

Trečiu išėjimu atliksiu: St. 
Šimkaus “Kaip raiba paukštu
tė”, Tallat - Kelpšos “Ne margi 
sakalėliai” ir Vlado Jakubėno 

naujoviško sti
liaus daina, sų ypač įdomiu 
akompanimentu “Mėlyni varpe
liai”. Koncertą baigsiu arija iš 
Verdi “Rigoletto” operos “Ca
ro Nomc”.

— Kokie yra Jūsų, kaip so
listės, ateities Užmojai?

— Gyvenant prie New Yorko, 
yra galimybė gerki išsimokslin
ti, bet labai sunku prasimušti į 
viršūnes. Grįžusi į Braziliją, bū
čiau ten operos dainininkė arba 
mokytoja konservatorijoj bei 
universitete, nes ten yra moky-

— Pasaulyje kas minutę mir
šta 90. žmonių.

— Ryty Pakistane ciklono 
metu žuvo apie 1,000 asmenų.
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STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardinės
Tai gražiausia dovana mūsų 

mažiesiems skaitytojams. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ir 
dail- VI. Stančikaitės gražios iliu
stracijos šią knygą padarė dau
giausia mėgiama mažųjų skaity
tojų tarpe. Kaina $1.50

Užsakymus kartu su pinigais 
siųsti:

DRAUGAS 
4545 W. 63rd Street 
Chicago, III. 60629 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Artesian Restaurant
2432 Wesf 63rd Street (63rd & Artesian)

PIETŪS
$1.65 & $2.25

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue 

Tel. YArds 7-1741 2
4330-34 South California Avenue
Telef.: LA 3-0440 ir LA 3-9852

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS

2533 Mest 7lst Street 
1410 So. 50th Avė., Cicero

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

KOPLYČIOS
Tel. GR 6*2345*6 

Tel. TO 3*2108*09

Laidotuvių Direktoriai

8845 80. WESTERN AVĖ.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDlTlONED KOPLYČIOS

MAlDfOMS VIRTA
REpubUe T-8606 REpublic T-8661

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GULINYCIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų laidotuvių 

Ir kitų papuošimų
2443 We>st 68rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

I
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Ogi K, Ostrausko dramos “Duobkasiai” dekoracijų eskizus. Nuotraukoje

*

Kiekviena 
sąskaita 
Ilgi 
$10.000 
apdrausta 
Federalės
valdžios 
agentūroje

Daugiau kaip 50 metų 
sąžiningai patarnaujame 
lietuviams.

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

August Šalčiukas, 
PrezidentasINSURCD

■A

AHT VISU
SĄSKAITŲ

Ką parodys dail. A. Kurauskas?
iš kairės: akt. A. Dikinis, dail. A. Kurauskas, akt. V. Juodka ir D. Juknevičiūtė, rež. J. Šlekaitis, ap
švietimo tvarkytojas S. Gašlūnas ir režisieriaus asistentė D. Bylaitienė. Veikalas bus pastatytas vasario 
26 d. Jaunimo centre, Chicagoje. Nuotrauka P. Petručio

BODY AND FENDER W0RK
PAINTING, MECHANICAL REPAIS

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

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

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA T®1. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLfPS
3807 LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
8354 8. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

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

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138 — 1139

VASAITIS * BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ. CICERO. ILL. Tel. OLympic 2-100b

pama%25c4%258d.au


DRAUGAS, šeštadienis, 1966 m. vasario mėn. 19 d.

kademinės

rosvaistes
Lietuviai studentai taitiečių konferencijoje New Yorke.

Nuotr. V. Maželio

STUDENTŲ REZOLIUCIJOS
Lietuvių studentų sąjungos 15-to suvažiavimo, įvykusio 

1965 m. lapkričio mėn. 25—27 d. Clevelande, Ohio

REZOLIUCIJOS 1966 JAUNIMO METAMS

Leidžia Lietuvių Studentų Sąjunga
Redaguoja Šarūnas Gavelis, 897 East Broadvvay, 

So. Boston 27, Mass.

JAUNIMO VARDU
Studentės Laimos Bačinskaitės žodis Vasario 16 d. 
minėjime Chicagoje. Marijos aukšt. mokyklos salėje 

vasario 13 d.

Dar dveji metai ir bus pusė 
š mtmečio nuo to laiko, kai mū
sų tėvynė L etųva atgavo savo 
laisvę — la;svę kurios šiandien 
nebeturi. Neprarasdami vilties, 
kad ate s ta d ena, kuri vėl leis 
Lietuvai atgauti savo Dievo 
duotą laisvę, mes, seni ir jauni, 
susirinkom š ame minėjime, ku
riame man dabar tenka tarti 
žodį jaunimo vardu.

Darbas ir elgesys turi daug 
daugiau re kšmės negu žodžiai, 
bet be žodžų kartais gali būti 
sunku suprasti vieni kitus. Tai- 
g ir mums jaunimui šiandien 
žodžiai yra geriausia priemonė 
išreikšti, kaip mes jaučiamės, 
ko mes pageidaujam, ir ką mes 
ketinam atsiekti ateityje.

Kaip mes jaučiamės?
Mūsų karta jau pradeda 

imti pasaulyje vietas — ne vi
sad bus tie vyresnieji, ant ku
rių galėsim pasiremti. Laisvės 
klausimas, jos iškovojimas, jos 
išlaikymas dabar krenta ant 
mūsų pečių — Lietuvos laisvė 
ir pasaulio laisvė. Pati žmogaus 
asmenybė yra pavojuje. Mes vi
sa tai matom ir mes apsiimam 
už laisvę kovoti tokiu būdu, ku
riuo jaučiame geriausiai pasi
sektų, ar tai plunksna ir popie
rium, ar kardu.

UŽ-

Ko įneš pageidautume iš vy
resniųjų?

Pirma — mus suprasti, antra 
— pasitikėti mumis ir trečia — 
mus paremti. Suprasti mūsų 
klaidas, mūsų jausmus, mūsų 
norus bei mūsų užsimojimus. 
Pasitikėti mumis, kada sava
rankiškai žengiam į pasaulį, ka
da liejam kel ą ateities dar
bams, kada einam kovoti už sa-

vuosius idealus ir įsitikinimus 
L etuvą išlaisvinti ir čia lietu- 
•ybę išlaikyti.

Neu'tenk- vien nragmat’škai 
mus paremti, todėl prašom 
ta p pat dvasinės paramos.

Ką mes ketinam atsiekti atei
ti je?

Nieko mažiau laisvės ir tos 
pagarbos, kurios kiekvienas as
muo yra vertas. Tokiu keliu bė
ga mūsų užs mojimai. Mes pa
tys dėsime pastangas suprasti į 
vyresniąją kaitą, sugyventi ir 
dirbti kartu su ja kaip narsus 
vienetas. Mūsų bendrą tikslą 
atsieks m, dirbdami kartu, ne- 
susiskaldę į daugelį dal ų.

Jaunimo metai ir mūsų Pa
saulio jaunimo kongresas, kur
sai įvyks šią vasarą, bent duos 
jums progą pamatyti, kad mes 
nesam sumizgę, kad mes turime 
energijos, kad nesam bevilčiai 
ir kad turime drąsos. Jaunimo 
kongresas yra mūsų jaunimo 
pats pirmutinis tokio masto už
simojimas. Bet atsiminkime, 
kad dideli dalykai susidaro iš 
mažų, tai ir mūsų mažieji dar
beliai nelieka beprasmiai.

Ats'ekti tos mūsų laisvės, ku
ri priklauso kiekvienai tautai, 
kiekvienam žmogui, be pačių 
mūsų pastangų, mes turime 
melsti ir aukštesnės pagalbos. 
Tam tikslui panaudosiu žodžius, 
kuriuos išreiškė vienas mūsų 
jaunas į amžinybę nuėjęs ko
lega:

“Dieve, duok mums drąsos 
pakeisti tuos dalykus, kuriuos 
pajėgiam pakeisti, kantrybės 
priimti tuos, kurių negalim pa
keisti, ir virš v sko — sugebė
jimą suprasti skirtumą tarp pa
keičiamų ir nepakeičiamų”.

Po slidinėjimo apetitas žvėriškas... Nuotrauka Vyt. Maželio

METRAŠTIS LAUKIA KŪRYBOS!
' Vienas reikšmingesniųjų Jau
nimo metų atsiekimų žada būti 
knyga, kurios jau ilgai reikėjo 
— Lietuvių studentų sąjungos 
metraštis. Leidinys išeis šių me
tų b rželio mėnesį. Šioji, jau da
bar spaudai ruošiama knyga 
nori būti raštinis ir fotografinis 
jaunosios kartos portretas ir 
paskutiniųjų dviejų metų jos 
veiklos kronika. Knygoje tilps 
L. S. S. centrinių organų bei 
skyrių veiklos aprašymai, stu
dentų ideologinių organizacijų 
pristatymai, jų veiklos įvertini
mai, L. S. S. paskutiniojo suva
žiavimo paskaitų ir diskusijų 
tekstai ar santraukos ir apla
mai visa, kas tik vaizdžiai at
spindėtų studentiškuosuis dar
bus ir norus. Todėl metraščio 
puslapiuose vietos rasti turi ir 
pačių studentų literatūrinė ir 
meninė kūryba.

rato mėgėjų ar menininkų tal
ka. Labai pageidaujama nuo
traukų iš mūsų studentų gyveni
mo ir veiklos.

žodžiu, rašytojai, dailininkai 
ir fotografai skatinami savo kū
rybos pavyzdžiais prisidėti prie 
gražaus paminklinio metraščio 
sudarymo. Būtų gera, jei visi 
darbai būtų prisiųsti ne vėliau 
kaip š. m. kovo mėn. 10 d. Vie
nok, pranešus redakcijai, ter
minas gali būti pratęsiamas ir 
ligi kovo mėn. 31 d.

PRIEŠKONGRESINĖ JAUNIMO STOVYKLA

Kovo mėnesį prasideda regist
racija prieškongresinei jaunimo 
stovyklai, įvykstanč ai Dainavo
je nuo šeštadienio iki ketvirta
dienio, birželio 25—30 d. Jeigu 
pasiseks sudaryti patogias są
lygas, susiburs apie 500 stu
dentiško amžiaus lietuvių jau- 
nmo iš daugelio kraštų. Pro
gramoje dalyvaus kiekvienas 
stovyklautojas, o visi stovykli
niai užsiėmimai bus palenkti 
Jaunimo kongreso temoms viso
je eilėje pasitarimų ir susipaži
nimo vakarų. Tuo būdu stovyk
loje sus formuos jau gerokai su
sigyvenęs ir į problemas įsijau
tęs Jaunimo kongreso dalyvių 
branduolys.

Stovyklos bendra programa 
bus papildoma ketur ose pašto 
vyklėBe, kurias adm mstruos at
skirų studentų organizacijų va
dovai (Akademinio skautų są
jūdžio, Studentų ateitininkų są
jungos, Korp! Neo - L thuania, 
Lietuvių studentų sąjungos). 
Stovykla ruoš'ama pagrindinai 
per studentų organizac jas: Det
roito skyriai rūp;nasi ūkiniais 
reikalais ir registraeja; rytų 
skyriai (Boston, Worcester, 
Hartford, Putnam, New Haven, 
New York) ruošia programą.

Pagr'ndinė vadovybė stengia
si susirišti su organizacijų vado
vybėmis ir skyriais, prašydama 
sumanymų bei siūlymų, kurie 
būtų aptarti tam tikslui sušauk
tuose susirink.muose ir posė
džiuose.

Prieškongresinės stovyklos 
ruošą koordinuoja stovyklos ve
dėjas Antanas Saualitis, S.J. 
(Boston College, Chestnut Hill 
Mass. 02167).

Metraštis negalės išeiti, jei 
jame nebus studentų straipsnių, 
beletristikos ir poezijos! Todėl 
ir prašome visų studentų nepa
gailėti šiam vienkartiniam už
mojui laiko ir pastangų, prašo
me metraščio redakcijai prisiųs
ti savo kūrybos — bet kurio 
pobūdž o ir bet kuria tema. Tai 
tikrai neturėtų būti sunku: juk 
universitetui rašomi darbai kas 
dvi, trys savaitės, ir tai dar lie
ka laiko pramogoms ir poilsiui. 
Todėl liks laiko ir mažu įnašė- 
liu prisidėti prie bendrojo stu
dentiškojo ir lietuviško reikalo. 
Tad, v si studentai, prie plunks-1 
nos ir popieriaus!

Redakciją sudaro: Viktoras 
Dirda, Mykolas Drunga, Milda 
Pakalniškytė, Irena Rušėnaitė ir 
Šarūnas Valiukėnas. Adresas: 
Mykolas Drunga, 6821 S. Map- 
levvood Avė., Chjcago, III. 60629. 
Telef.: 776-8948.

(Beje, aukščiau paskelbtos 
datos neliečia organizacijų ir 
skyrių veiklos aprašymų, Cle- 
velando suvaž'avimo pranešimų 
ir diskusijų minčių prisiuntimą. 
Visi šie dalykai žūt-būt turi bū
ti prisiųsti ligi š. m. vasario 
21 d.) md.

I. LSS 15-tas Visuotinis suvažiavi
mas reiškia padėką:
1. Pasaulio lietuvių bendruome

nei už talką ir paramą, ruošiant 
Jaunimo kongresą ir minint Jauni
mo metus;

2. visiems, prisidėjusiems prie su
važiavimo paruošimo ir parengimo, 
už jų įdėtą darbą ir sėkmingą su
važiavimo įgyvendinimą.
II. LSS 15-tas Visuotinis suvažiavi

mas reiškia pasitenkinimą:
1. 1965 metų CV-bos gerai atlie

kamu darbu, ypač pastangom, įdė
tom suvažiavimo ruošon, ir linki to
liau tęsti sėkmingai pradėtą darbą;

2. komitetu, ruošiančiu Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresą. Suva
žiavimas sveikina pastangas suves
ti čionykščius lietuvius studentus 
su lietuvių studentų atstovais iš ki
tų kraštų. Suvažiavimas pageidau
ja, kad komitetas ir toliau vykdytų 
paruošiamąjį darbą, kad Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresas būtų 
sėkmingas.
III. LSS apsiima:

1. finansuoti vieno studento at
vykimą iš Pietų Amerikos arba Va
karų Europos, sudarant jam sąly
gas dalyvauti Pasaulio lietuvių jau
nimo kongrese. (Kadangi nėra fi
nansinių problemų, liečiant studen
to atvykimą iš Pietų Amerikos ar
ba iš Vakarų Europos, Centro val
dyba Sąjungos vardu sutiko finan
suoti studento kelionę iš Naujosios 
Zelandijos.)
IV. LSS 15-tas Visuotinis suvažia

vimas sveikina:
1. atvykstančius lietuvius studen

tus iš kitų kraštų dalyvauti Jauni
mo kongrese.
V. LSS 15-tas Visuotinis suvažiavi

mas pageidauja, kad LSS CV-ba;
1. aktyviai remtų Jaunimo kon

gresą, prisidėdama prie jo parengi
mo, programos sudarymo ir jos 
įvykdymo ir skleistų Jaunimo kon
greso mintį jaunimo tarpe tinka
mais būdais (vykdoma);

2. užmegztų ryšius su kitų pa
vergtų tautų studentais ir išnagri
nėtų klausimą: Ar galima rasti bū
dų panaudoti Jungtines Tautas mū
sų laisves ir Lietuvos atstovybės 
kovoj;

3. sudaryti tinkamo masto komi
tetą, kuris koordinuotų demonstra
cijų sprendimus bei jų rengimus ir 
suteiktų LSS skyriams informacijų 
apie kitų skyrių sprendžiamus de
monstracijų klausimus (vykdoma 
per tarptautinį skyrių. Šio skyriaus 
pirmininkė yra Rūta Domarkaitė);

4. pareikštų Sąjungos pritarimą 
diplomatiniu būdu JAV atministra- 
cijai jos pasaulinėje laisvės kovoj 
(įvykdyta).

5. stengtųsi atgaivinti “Studentų 
Gaires" ir atsižvelgtų į formato, 
masto ir anglų kalbos įtraukimo

| klausimus (ieškoma redaktoriaus); 
I 6. tęstų darbą, ruošiant Metraštį 
ir skatintų jos redaktorius šią kny-

gą išleisti prieš Jaunimo kongresą 
(vykdoma. Metraščio redaktorius 
yra Mykolas Drunga);

7. sudarytų komitetą, kuris ap
svarstytų skyrių nuomones apie Vi
suotinį suvažiavimą ir kuris atsi
žvelgtų j galimybę sukoordinuoti 
LSS CV-bos rinkimus su Visuotiniu 
suvažiavimu ir kuris taip pat per
duotų savo pageidavimus sekančių 
metų Visuotinio suvažiavimo ren
gėjams (bus vykdoma);

8. atspausdintų kopijas posėdžių 
protokolų ar jų aprašymų ir juos 
reguliariai siuntinėtų skyrių valdy
boms, siekiant geresnių ryšių ir san
tykių valdybų tarpe (bus vykdo
ma) ;
9. paskirtų atstovą ar atstovus, ku
rie skatintų Jungtinių Tautų “Co- 
mmittee of 24” toliau tirti ir nag
rinėti kolonializmo klausimą Sovie
tų Sąjungoje (vykdama);

10. padėkotų 15-to Visuotinio su
važiavimo vardu praėjusios New 
Yorko manifestacijos sekantiems 
prelegentams už jų ten dalyvavimą 
ir pareikštas mintis: šen. Kari 
Mundt iš South Dakotos ir kong- 
resm. John Rooney ir jiems primin
ti, kad šio Visuotinio suvažiavimo 
studentai reikalauja jų pasakytų 
minčių įgyvendinimo (įvykdyta);

11. išsiuntinėtų kopijas šių rezo
liucijų bei pageidavimų visoms LSS 
skyrių valdyboms ir į lietuvišką 
spaudą ateinančios savaites bėgyje. 
(Centro valdyba tuojau įvykdė šį 
pageidavimą, gavus 15-to Visuotinio 
suvažiavimo rezoliucija (nors ir la
bai pavėluotai) iš Suvažiavimo pre
zidiumo.)

12. surinktų visus čia paminėtus 
pageidavimus ir trumpoj formoj 
raštu bei žodžiu juos paskelbtų 
1966 metų Visuotiniame suvažiavi
me (bus vykdoma);

13. išryškintų LSS atstovavimą 
ir ryšį su Altu (vykdoma).
VI. LSS 15-tas Visuotinis suvažiavi

mas ragina:
1. Chicagos skyriaus valdybą: 
a. susirišti su Jaunimo kongreso 

rengėjais ir prisidėti prie to darbo 
visomis jėgomis;

b. susirišti su Lituanus Fundaci
ja ir aktyviai remti šio žurnalo lei
dimą, talkininkaujant pagal Funda
cijos pageidavimus;

c. susirišti su Centro valdyba, lie
čiant “National Student Associa
tion” suvažiavimą ateinančiais me
tais ir apsvarstyti Chicagos sky
riaus rolę šiame suvažiavime. (Chi
cagos skyrius — atkreipkite dėme
sio!)

2. Visus LSS skyrius:
a. sudaryti bent trijų asmenų ko

mitetus, kurie apsvarstytų demonst
racijų klausimus, atsižvelgiant į jų 
tikslus, įvykdymo būdus ir tęstinu
mo aspektus ir stengtis įgyvendin
ti šiuos nusprendimus, efektingai 
demonstruojant. (Vykdoma, Tarp
tautinio skyriaus vedėja — Rūta 
Domarkaitė rašo laiškus skyriams 
šiais klausimais.) ;

b. sudaryti jaunųjų studentų ko
mitetus, kurie pareikštų savo nuo
monę dėl Visuotinio suvažiavimo ir 
ją perduotų Centro valdybai 1966 
metų pavasario metu (bus vykdo
ma) ;

c. bent tris kartus per ateinan
čius metus aprašyti savo veiklą ir 
atliktus darbus trumpoj formoj ir 
juos išsiuntinėti savo skyriaus na
riams, Centro valdybai ir ypatingai 
kitų skyrių valdyboms, siekiant pa
sidalinti idėjomis bei mintimis (sky
riai atkreipkite ypatingą dėmesį!).

3. Detroito, Clevelando ir Toron
to skyrius:

a. suruošti studijų dienas, norint 
aptarti mūsų ryšius su lietuviais 
studentais kituose kraštuose, ryšius 
su “National Student Association", 
galimybę sukurti Pasaulio lietuvių 
studentų sąjungą ir perduoti pa
geidavimus Centro Valdybai. (Det
roito, Clevelando ir Toronto skyriai 
atkreipkite ypatingą dėmesį!).

4. Clevelando skyrių:
a. suruošti Studijų dienas, išnag- 

rinėjant lituanistinių mokyklų me
todus, būdus bei tikslus ir perduoti 
išvadas lietuviškai spaudai. (Cle
velando skyrius atkreipkite ypatin
gą dėmesį!)

5. New Yorko skyrių:
a. ruošti Studijų dienas ir su 

LSS Centro valdyba aptarti de
monstracijų galimybes Washingto- 
ne kartu su latviais ir estais (vyk

doma).

<
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O kas nenori rašyti, gali pieš
ti. Mes ypat ngai norėtume met
raštyje matyti studentų dailės 
darbų — piešinių bei raižinių. 
Faktas, kad lietuviai ūmai pa
sidarė dailininkų tauta, turėtų 
atsispindėti ir šiame metrašty
je. Todėl, jaunieji dailininkai — 
į darbą!

Taip pat laukiama ir foto apa-

Detalė iš Kanados lietinių studentų suvažiavimo Toronte.

Kanados lietuvių studentų suvažiavimo Toronte prezidiumas. Iš kai
rės j dešinę: Živilė Stančikaitė, Rimantas Repšys, Paulius Žygas ir 
Vida Tamulaitytė.

PAJUDĖJOM IR KANADOJ

*

Iš registracijos komisijos: kairėje — Dalia Skrinskaitė, dešinėje 
Aldona Šapokaitė

Tas, kuris nepajudės ir Jaunimo metais Nuotrauka R. Kisieliaus

su*" k

at darė, sveikindamas visus da
lyvius iš tolimesnių vietovių. Po 
pranešimų sekė Audriaus Šilei
kos įvadinis žodis, kuriame pa- 
a;škėjo. kad studentai, dirbą 
sportininkų, ateitininkų ar skau-

Kanadoje pastaraisiais me
tais studentų eilės augo, bet jų 
reiškimasis visuomenėje nebuvo 
ryškiai pastebimas. Pačių stu
dentų tarpe klestėjo apatija, 
‘rūko in ciatyvos ir solidarumo.
Geroka dal s univers'tetus lan- tų tarpe, nepaskęsta Kanados 
kanč ųjų kone nutraukė ryšius studentų katile, bet pozityviai 
su lietuviškuoju gyvenimu.

Atgij:mo ženklai tačiau pasi- je. Tik tokių skaičus labai ri- 
rodė pereitais metais Toronte, botas. Ta'p pat lig šiol kiekv.e- 
Kilo mint s įsteigti Kanados Lie- nos vietovės studentai veikė au- 
tuvių studentų sąjungą. Ap- tonomiškai. Tad kodėl nesujung- 
svarstyti šį reikalą ir buvo su- ti jėgas, kodėl nepasidalinti min- 
šauktas studentų suvažiavimas timis, nepagyvinti veiklą, bu- 
sausio 15 d. Toronte, kuriame1 riantis į visą kraštą apjungian- 
nžs reg;stravusių buvo 65, o žiū
rovų apie 20. Tai gana pakan
kamas būrys!

Rimantas Repšys suvažiavimą

reiškiasi ir lietuvių visuomenė-

č:ą sąjungą? Atsakymas atro
dė labai lengvas.

Tačiau Paulius Žygas, ameri
kietiškosios L. S. S. centro val-

dybos pirmininkas, įdomiai ir' ma praėjo įdomioj nuotaikoj, 
šsamiai problemą ir kitaip pri-l Girdėjom poemą — Casey ir 

statė, pateikdamas gana stip-l 
rius argumenentus prieš tokį I 
“ats’skyrimą”. Daugumai daly
vių k lo abejonės: ar yra Kana
doj pakankamai studentu, ku
rie turėtų laiko rūpint a statutu, 
neišvengiamu popierizmu ir kit? 
Pagaliau po kelių valandų dis
kusijų balsavimu buvo įsteigta 
Kanados Lietuvių studentų są
junga.

Šitą žingsnį vertinti kol kas 
dar per anksti. Tik laikas ir to
limesnė veikla parodys, ar tai 
buvo teigiamas užmojis ar ne.

Vakarinė suvažiavimo progra-

Jūratė, kurią, išpildė kolegės Al
dona Bušinskaitė ir Živilė šle- 
kytė. Visą laiką aidėjo studen
tiškos dainos.

Lakina Kanados Lietuvių 
studentų sąjungos Centro val
dyba suformuota Montrealyje, 
kuri sušauks dar šiais metais 
kitą suvažiavimą, pristatydama 
statutą ir veiklos gaires.

Tikėkimės, kad naujosios val
dybos vilties nepraras, ir įstei
gimas Kanados L etuvių stu
dentų sąjungos bus pirmas 
žingsnis į ryškesnę veiklą.

D. Skr.

♦
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