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kuriame žmogus

Tas kultas atveda į supasau- 
linto. sekuliarizuoto žmonišku
mo kultą skelbiant neatima
mas. prigimtas žmogaus teises. 
Norint pagrįst’ šitokį žmogaus 
suvokimą išvystomas optimisti- 

; n’s mokslas apie prig'mtą žmo
gaus gerumą. Žmogus, kaip 

i toks savo prigimtim visad ge
ras ir kartu su tuo, būdamas 
protingas, lengvai, gali rasti 
protingą kelią įvykdyti absoliu
tų gėrį savo gyvenime, je:gu 
tik jam duodama laisvė.

Tačiau jau XIX šimt. pradžio
je romantizme ir idealizme išky
la nauja, romantiška humaniz
mo forma, kurioje išryškinamas 
naujas žmogaus suvokimas, pa- 

, gal kurį žmogaus esmė glūdi ne 
jo “prote”, o tame, kad jis yra 
kosminių jėgų sukaupimas ir jų 
viršūnė. Jo “gerumas” jam ne
be prigimta ypatybė, o tik žmo
gaus dvasinio auklėjimo vaisius.

Abu tie humanizmai. įvairiai 
bes;derindami vyravo per visą 
XIX šimt. Vienu tokių derini- 
nimo vaisium buvo vadinamas 
“utopinis”, arba esminis socia
lizmas taip stipriai įtaigojęs ru
sų mintį. Kartu su tuo Feuer- 
bacho materialistinėje įtakoje 
subręsta trečia ir jau problema- 

itiška forma — natūralistinis hu
manizmas, 
aukštinamas jau kaip ne “pro
tinga” ir ne dvasinė" būtybė, o 
kaip gamtinė ir kūniškoji. Dar
vinizmas teoretiškai jį pateisi
na. Iškyla žemiška, gyvuliška 
žmogaus būtybė, kurios ideali
nė prigimtis ir aukštas paskyri
mas išsirutulioja iš būtybės, 
beždžionės ainio. S. Franko ma
nymu, paslėptoje ir dar neįsisą
monintoje formoje čia jau glū
di humanizmo krizė.

Ne tik ryšium su neseniai pra-1 
ėjusia Dostojevskio 85 metų 
mirties sukaktim, bet ir apla
mai Vakaruose labai domimasi 
jo kūryba ir jo pasaulėžiūra. Į 
žymiausias Vakarų kalbas pa
kartotinai verčiami jo raštai ir 
nuolat leidžiamos apie rašytoją 
knygos. Nors ir pavėluotai, pra
vartu ir mums paminėti Dosto
jevskį, juo labiau, kad jis bu
vęs, kaip Dostojevskio artimie
ji pasakoja, lietuviškos kilmės.

Žinomas rusų filosofas S. 
Frankas, rašydamas apie Dos
tojevskį (čia mes išryškinsim 
kai kurias jo mintis) sako, kad 
Dostojevskis esąs vienintelis ru
sų rašytojas, Vakarų labai ver
tinamas ir kaip religinis mąsty
tojas, atnešęs vertingų žmogaus 
dvasios atskleidimų, kurio idėjos 
vaidina svarbų vaidmenį dvasi
nėje Vakarų gyvenimo kaitoje 
ir kuris tapo tam tikru veiks
niu idėjinėje Vakarų pasaulio 
raidoje.

Tą Dostojevskio reikšmę Va
karams S. Frankas aiškina Dos
tojevskio kūrybos centrine te
ma, kuri yra žmogus —- tikra, 
nemeluota žmogiška asmenybė
— priešingai tai išorinei išvaiz
dai, su kuria žmogus ateina pas 
kitus žmones. Tačiau žmogaus 
problema, kartu su tuo, yra ir 
XIX bei XX šimt. Europos žmo
gaus dvasinės raidos centrinė 
tema. Kadangi pastaraisiais lai
kais Europos mintis vėl apval
do kai kurios abejonės apie tik
rą žmogaus esmę, o vyravęs 
senas supratimas apie jį pašlijo 
pačiuose savo pagrinduose, svar
bu pažymėti Dostojevskio idėjų 
reikšmę šioje humanizmo krizė
je, kurią jau ilgas metas Euro
pa išgyvena.

Humanizmas čia suprantamas 
kaip tikėjimas žmogum, kuris 
yra naujosios istorijos būdingas 
bruožas. Jam svarbiausia yra 
tikėjimas į žmogų kaip į tokį, 
paimtą ir išskirtą iš visko, pa
liktą ir priešpastatytą viskam
— skirtingą nuo krikščioniško 
žmogaus supratimo, kuriame 
žmogus suvokiamas jo santyky
je ir jo ryšyje su Dievu. Iš kaus
tinių renesanso motyvų gimsta 
supratimas apie ypatingą vertę 
žmogaus, kaip būtybės, sava
rankiškai tvarkančios savo gy
venimą ir pašauktos būti aukš
čiausiu gamtos ir visos žemiš
kos būties valdovu.

Tačiau kartu su tomis įvairio
mis humanizmo formomis XIX 
šimt. gausu ir dvasinio pobū
džio visai kitokių apraiškų. By- 
rono, Leopardi, Alfr. de Musset, 
Lermontovo gyvenimo suvoki
me. Schopenihauerio pesimistinė
je filosofijoje, Beethoveno tra
giškoje muzikoje, Heinės liūd
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Vytautas Ka.šuba Pieta (Detalė iš Kryžiaus kelių lietuvių pranciškonų vienuolyne. Kennebunk- 
porte, Maine). Nuotr. V. Maželio

noje ironijoje, Hoffmapno gū
džioje fantastikoje skamba nau
jas pripažinimas žmogaus naš- 
laitiškumo pasaulyje, tragiška 
neįvykdomybė jo vilčių, bevil
tiškas prieštaravimas tarp inty
mių poreikių ir žmogaus svajo
nių ir kosminių bei socialinių 
žmogaus gyvenimo sąlygų.

Tikroji Vakarų humanistinio 
tikėjimo krizė pasireiškė dviem 
atvejais: revoliuciniu socializ
mu, kaip jis buvo Markso pa
grįstas, ir Nitzschės filosofija. 
Marksizme, Franko manymu, 
natūralistinis humanizmas

V. K. Jonynas Bažnytkaimis (Fragmentas iš didžiojo bareljefo lietuvių pranciškonų koplyčioj, 
Kennebunkporte). Nuotr. V. Maželio

virsta į šėtoniškąjį, kitaip sa
kant, pats save sunaikina. Pas 
Marksą reikalas eina ne apie pa
taisymą žemiškos, kūniškos 
žmogaus prigimties; ekonomi
nio materializmo ir mokslo apie 
klasių kovą esmė glūdi tame, 
kad blogio jėgos — savanaudiš
kumas, pagieža, pavydas — yra 
vieninteliai žmogaus pažangos 
judintojai. Visa, kas žmoguje 
tauru, dvasinga, kilnu — iš 
principo atmetama; vien tik at
sidavęs šėtoniškom jėgom, žmo
gus tegali įvykdyti savo tikslą 
žemėje. Čia žmogaus paveiks-

las galutinai užtemsta. Ir neat
sitiktinai šiame sąryšyje tikėji
mas į žmogaus asmenybę pakei
čiamas tikėjimu į nuasmenintą 
“kolektyvo” ir proletariato bai
dyklę. Praktiškai marksizmas 
Vakaruose savo raidoje vėl su
sijungė su liberališkai demokra- 

i tišku humanizmu ir todėl iki 
šiol neišryškino savo tikrosios 
esmės.

Pas Nitzschę humanizmo kri
zė randa savo giliausią religinę- 
filosofinę išraišką. Tikėjimas į 
žmogų, išaugęs iš krikščioniško 
suvokimo ypatingo žmogaus ry
šio su Dievu, jo atmetamas pa
čioje savo esmėje. Dorovė ir re
ligija, aukščiausi žmogaus hu
maniškumo ženklai Nitzschei 
tėra tik liudijimas žemos, ver
giškos žmogaus prigimties. 

I “Žmoenis vra kažkas ką reikia 
perdirbti”, šitais žodžiais Nitz- 
sche pabrėžia humanizmo griu- 

[vimo faktą. Ne būtybė, garbi- 
I nanti Dievą ir vykdanti Jo įsa
kus žemėje, bet būtybė, kur; 
taptų Dievu, “antžmogis”.

Esant tokiai dvasinei būklei. 
Vakarų pasaulis susipažist? su 

Į Dostojevskiu ir jo savotišku 
mokslu apie žmogaus esmę. Dos
tojevskis nepažino nei marksiz
mo, Nitzschės, bet nujautė abi 

i tas sroves. Ir jis kaip niekas ki
tas. labai giliai išmąstė ir išgy
veno humanizmo krizę. Anot 
S. Franko. Dostojevskis sudaro 
ypatingą reikšmę tuo, kad, iš
gyvenęs tą krizę, jis 
saviškai, visais kitais 
nugalėti.

Visiems žinoma, su 
ga ir įžvalgumu, su kokiu drą
sumu Dostojevskis atveria tam
sias, aklas, piktas žmogiškos bū- 

(Nukelta į 3 psl.)

sugebėjo, 
būdais ją

kokia jė-

Parutės

REIKIA IR KULTŪRINIŲ 
PENICILINŲ

Visam moderniam šių laikų 
gyvenimui žaibišku greičiu rie
dant priekin, neatsilieka ir kul
tūrinis jo sektorius. Kasmet, 
jei dar ne kasdien, iškyla nau
jos kūrybinės apraiškos, nauji 
vardai ir naujos priemonės 
stipriam kultūrinės raidos pul
sui palaikyti. Kyla tik klausi
mas, ar mes, laisvojo pasaulio 
lietuviai, pakankamai šitai pa
stebime ir ar skubame su tais 
visais naujais “kultūriniais pe
nicilinais” savąjį kultūrinį gy
venimą gydyti, jauninti ir už
tikrinti jo neišblėstantį tempą 
laiko estafetėje?

Ne kartą su dideliu rūpesčiu 
tenka matyti, kaip mūsų kultū
rinio gyvenimo paskatų meto
dai, priemonės ir apraiškos nuo 
to, kas darosi aplinkui, yra at
silikę ištisais deš’mtmečia:s. 
Sakysim, probėgšmais jau ir 
anksčiau šioje “Kertinėje pa
raštėje” buvo minėta, kad mo
derniaisiais laikais grožinė li
teratūra egzistuoja ne vien tik 
knygos, bet ir plokštelės pavi
dale. Atrodo, kad mes lyg ir 
než’nome, jog šalia knygų jau 
sukrautos ištisos literatūros 
bibliotekos ir plokštelėse, šian
dien jau kiekvienas gali leng
vai įsigyti pačių žymiausių pa
saulio autorių kūrybą, dažnu 
atveju jų pačių įskaitytą plokš
telėse. O girdėti patį autorių 
ir turėti sau kada tik nori li
teratūros vakarą yra labai bū
dinga šių laikų atrakcija. Gi 
mums patiems šioje srityje 
metai po metų vis kažkaip ne
vyksta ir gana. Be Stasio San- 
tvaro ir Antano Gustaičio kū
rybos ir be B. Pūkelevičiūtės 
rūpesčiu pateiktų K. Borutos 
“Baltaragio malūno” ir Balio 
Sruogos “Milžino paunksmės” 
mes beveik nieko daugiau 
plokšteliniame pavidale ir ne
turime. Praleidome progas 
džiaugtis Vinco Krėvės, Igno 
Šeiniaus, Jur gio Savickio ir ki
tų mirusiųjų kūryba, kuri bū

SEPTYNIOLIKTASIS ROMANO

KONKURSAS

1. Dienraštis “Draugas” skelbia dailiosios prozos (romano, 
apvsakos) septynioliktąjį konkursą. Rankraščius įteikti pasku
tinė data yra 1967 ni. lapkričio 1 d.
2. Geriausiojo kūrinio autoriui skiriama 1,000 dolerių premija.
3. Kūrinio siužetą pasirenka patys autoriai. Rankraštis turi 
būti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip 200 romaninio for
mato puslapių.
4. Kūrinius siųsti šiuo adresu: Dailiosios prozos konkurso ko
misijai, Draugas, 4545 W. 63rd St., Chicago, III. 60629.
5. Sprendimo bešališkumui laiduoti autoriai turi pasirašyti 
slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo tik
rąją pavardę ir adresą, ten pat įrašant kūrinio antraštę ir pa
sirinktąjį slapyvardi. Teisėjų komisijai išrinkus premijuotiną 
kūrini, atidaromas tik laimėjusio autoriaus vokas. Premijos 
nelaimėjusiųjų vokai komisijos ir “Draugo” atstovo akivaiz
doje sudeginami.
6. Tūkstančio dolerių premiją gavęs autorius be papildomo 
honoraro pirmosios laidos teisę perleidžia “Draugui”, Įskai
tant teisę spausdinti dienraštyje ir išleisti atskiru leidiniu 
arba tik išleisti atskiru leidiniu. Nelaimėję autoriai spausdini
mo sąlygas nuspręs abipusiu susitarimu.

tų .ių gyvu žodžiu įskaityta 
plokštelėse. Ir toliau tuo visai 
nesirūpiname.

Ieškome naujų metodų ir 
naujų mokymo priemonių sa
voms lituanistinėms mokyk
loms. Bet ginčai ir svarstymai 
sukasi tik apie knyginius va
dovėlius. O kodėl nepagalvoti, 
kad ir plokštelė gali būti pui
ki lituanistinio mokymo prie
monė, mokiniui savo naujumu, 
gal būt, kur kas patrauklesnė, 
negu per dienų dienas atsibo
dęs ir įkyrėjęs vadovėlis. Gero 
aktoriaus puikiai įskaitytas 
Maironis ar Donelaitis moki
niui gali kur kas giliau įsirėžti 
širdin, negu akimis permestas 
įprastiniame vadovėly. Tad ir 
įvairūs piniginiai fondai, besi
rūpiną lig š'ol tik mokyklų va
dovėliniu rėmimu, turėtų rim
tai pagalvoti ir apie literatūri
nių plokštelių išleidimą litua
nistiniam švietimui sumoder
ninti ir sustiprinti.

Aplamai, visai mūsų visuo
menei reikėtų neatidėliotino 
tam tikro lūžio, tam tikro gy
vo poslinkio į moderniuosius 
kultūrinės raidos klodus, į nau
jas jų klostymo priemones, j 
naujas pastangas įssavinti 
viską, kas šios dienos žmogui 
yra nesunkiai prieinama jo kul
tūriniam poreikiui žadinti ir 
plėsti.

Sakysim, džiugu yra, kad 
poeto Bernardo Brazdžionio 60 
metų sukakties proga Los An
geles yra susidaręs komitetas 
jo poezijos rinktinei išleisti. 
Neabejojame, kad yra didelis 
dalykas turėti parankiai vie
noje knygoje visą Brazdžionio 
geriausiąją poeziją. Tačiau ne
mažiau reikšmingas, didžiai 
naujas, gal dar labiau patrauk
lus dalykas būtų turėti sukak
ties proga paties poeto įkalbė
tą jo kūrybos plokštelę. Ar ne
reikėtų kam nors, kad ir tam 
pačiam komitetui, ir apie šitai 
pagalvoti? k. br.



Vilniaus Lietuviu konferencijos prezidiumas ir sekretoriatas. Iš kairės j dešinę: P Bugailiškis. K. Bizauskas, kan. Šaulys, kun. J. Staugaitis, 
dr. J. Basanavičius, inž. S. Kairys, A, Smetona, J. Vileišis, kun. Dogelis, J. Paknys, dr, J. šaulys, M. Biržiška, kun. J. Stankevičius, P. Klimas

TAUTOS ISTORIJOS PABIROS

Nepriklausomybės paruošoje prieš 50 metų

(Tęsinys iš kovo 11d. Kultūrinio
Draugo)

ir luomų.

4. Tautos vadovybė ir jos įteisinimas
1917. IX.

vo- 
bet 
ap-

a. Lietuvių konferencija Vilniuje.— 
Vokiečiai, nukariavę Lietuvą, nebegal
vojo atsižadėti jos žemių. Turėjo viso
kių projektų jos tvarkymui, bet visi 
buvo surišti su Vokietijos kraštu. Ka
dangi lietuviai reikalavo karo režimo 
sušvelninimo ir sudarymo savos val
džios, tad vokiečiai buvo sugalvoję su
daryti pasitikėjimo tarybą. Lietuviai 
su tuo nesutiko, nes ji būtų buvusi 
vokiečių įrankis savo tikslams siekti. 
Lietuviai buvo tos nuomonės, kad ta
ryba turėtų būti krašto žmonių atsto
vybė, jų pačių išrinkta. Tam tikslui 
reikėjo sušaukti plačią konferenciją. A 
pie tokios konferencijos šaukimą 
kiečiąi ilgai nenorėjo ir girdėti, 
Šveicarijos lietuviai pagreitino jų 
sisprendirttą ir leidimo davimą.

Vokiečiai pažino Šveicarijos lietu
vius, kąip kietą titnagą. Šie visokiais 
būdais spaudė iš vokiečių Lietuvai ge
resnių sąlygų. 1917 m. balandžio mėn. 
antroje pusėje buvo vokiečiams pagra
sinta: jei jie nepagerins Lietuvos būk
lės, bus kovojama per spaudą. To pat 
mėnesio pagaigoje atvyko baronas Ro- 
pas, pranešdamas, kad vokiečiai mano 
išrinkti Lietuvos tarybą ir paskelbti 
Lietuvą nepriklausoma. Kada pažądų 
neištesėjęs bar. Ropas su pasiūlymais 
vasarą vėl atvyko į Šveicariją ir norė
jo pasimatyti su vadovaujančiais asme
nimis, jam buvo pareikšta, kad užten
ka tų visų pasitarimų ir akių muili
nimų. Jeigu norima kalbėtis, tai rei
kia: 1) pašalinti Lietuvos valdytoją 
Isenburgą, 2) išrinkti Lietuvos tarybą, 
3) paskelbti Lietuvos nepriklausomy
bę ir 4) pavesti kraštą valdyti patiems 
lietuviams. Kai su vokiečiais nevyko 
susitarti, buvo nutarta rugsėjo mėn. 
sušaukti Šveicarijoje lietuvių seimą. 
Vokiečiai, sužinoję apie sumanj'tąjį 
seimą, nutarė paskubėti su Lietuvos 
klausimais. Ir davė Lietuvoj leidimą 
sušaukti konferenciją. Net du sykiu 
buvo atvažiavęs į Šveicariją Centro par 
tijos atstovas Erzbergeris ir tarėsi su 
šio krašto veikėjais Lietuvos nepriklau 
somybės reikalais.

Konferencijai organizuoti Vilniaus 
lietuviai nutarė sudaryti Organizacinį 
komitetą. Į tam /reikalui sušauktą po
sėdį (1917. VIII. 1-4) atvyko penki as
menys iš paties Vilniaus ir šešiolika iš 
provincijos.

Rinkimij atstovams į ruošiamą kon
ferenciją okupacinė valdžia nesutiko 
leisti rinkimų, tai reikėjo kviesti pra
matytus asmenis. Organizacinio komi
teto nariai išvyko ieškoti atstovų į ap
skritis, kurių tada buvo 33. Vietose 
aptarę, pasirinko kandidatų ir jų sąra
šus pristatė Vykdomajam biurui, ku
ris sudarė konferencijon kviestinų as
menų sąrašą. Stengtasi į tą sąrašą jtrau 

Daug 
sritis.

LIETUVOS TARYBA. Iš kairės į dešinę sėdi: J. Vileišis, dr. J. šaulys, kun. J. Staugaitis, St. Narutavičius, dr. J. Basanavičius, A. Smetona, 
kan. K. šaulys, Stp. Kairys, p. Smilgevičius. Stovi: K. Bizauskas, J. Vailokaitis, Donatas Malinauskas, kun. VI. Mironas, M. Biržiška, kun. A. 
Petrulis, S. Banaitis, P. Klimas, A. Stulginskas, J, Šernas, Pr. Dovydai tis. .

dentą Wilsoną, atkreipiant vieno ir 
kito dėmesį į Lietuvos nepriklausomy
bės reikalą. Sv. Tėvui pažymėjo visuo 
tiną katalikiškos Lietuvos troškimą 
gauti po karo Lietuvai nepriklausomy
bę ir taip pat laukimą, kad šv. Tė
vas užtartų lietuvius tame reikale. Pa
našiai parašė ir prez. Wilsonui.

c. Antroji lietuvių konferencija Sto- 
ckholme. — Po Vilniaus konferenci
jos (1917.IX. 17-23) tuoj buvo šaukia
mos dvi lietuvių konferencijos kituo
se kraštuose: viena — Stockholme, 
Švedijoje, o kita — Berne, Šveicarijoje. 
Vilniuje išrinktoji Taryba norėjo su
stiprinti savo padėtį, todėl išsirūpino 
iš okupacinės valdžios leidimą vykti 
delegacijai į ruošiamas konferencijas. 
Iš Lietuvos j Stockholmą nuvyko dr. J. 
Šaulys, kan. K. Olšauskis ir kun. J. Pu
rickis. Iš Rusijos: dr. J. Alekna, M. 
Yčas, Bortkevičienė, Šilingas ir kun. 
J. Tumas. Iš Amerikos — dr. J. Šliu
pas. Ir Skandinavijoj esą Lietuvių Cen 
tralinio Komiteto įgaliotiniai: J. Aukš
tuolis, J. Savickis ir Jurkūnas — Ignas 
Šeinius. Čia išvardyti asmenys atstovą 
vo net šešis kraštus: Didžiąją Lietuvą, 
Rusijos lietuvius (Lietuvių Draugijos 
Centro Komitetą, Vykdomojo Rusijos 
Lietuvių Seimo Komisiją Petrograde, 
Lietuvių Karininkų Centro Komitetą, 
Tautos Pažangos Partiją, Demokrati
nės Tautos Laisvės Santaros Partiją ir 
Lietuvos Socialistų — Liaudininkų — 
Demokratų Partiją), JAV lietuvius 
(Amerikos Lietuvių Centralinj Komi
tetą ir Tautininkų Demokratų Parti
ją), Šveicarijos lietuvius, Danijos ir 
Švedijos.

Antroji Stockholmo lietuvių konfe
rencija įvyko 19f7.X.18-20. Visi atsto
vai painformavo vieni kitus apie jų 
kraštų veiklą. Dr. J. Šaulys referavo a- 
pie prieš mėnesį įvykusią Vilniaus 
konferenciją. Po to priėmė rezoliuci
ją, kurioje atkartojo Vilniaus konfe
rencijos priimtąją' dėl Lietuvos nepri
klausomybės rezoliuciją ir papildė: 
“pareiškiame valstybėms šitą Lietuvių 
Tautos sutartinai reiškiamą valią, jog 
jau metas atnaujinti Lietuvos valsty
bę, ir primename kariaujančioms vals
tybėms, jog jau metas proklamuoti 
Lietuvos nepriklausomybę”. » Tautos 

kti iš visų partijų, srovių 
Pakvietė 264 asmenis.

Konferencija prasidėjo
17. Įsiregistravo 214 dalyvių iš įvairių 
vietų ir įvairių pažiūrų. Dalyvavo ne.t 
iš Šveicarijos trys atstovai: von Olden- 
burg (Olšauskis), Pietaris (Purickis) 
ir Giedraitis (Steponaitis).

Konferencijos dalyviai ilgai svyravo, 
kaip jiems pasielgti: daryti kokie nuta 
rimai, ar ne; rinkti tarybą, ar ne. Kai 
kurie atstovai siūlė pareikšti protestą 
prieš vokiečių okupaciją ir išsiskirsty
ti. Šveicarijos lietuviai daug prisidėjo 
prie nuotaikos išlyginimo ir tarybos iš 
rinkimo.

Visos srovės parodė didelį vieningu
mą, Posėdžiai "ėjo prie uždarų durų. 
Vokiečių okupacinės valdžios atstovo 
nebuvo. Rezoliucijas priėmė beveik 
vienbalsiai. Karščiausias diskusijas su
kėlusi, bet vienbalsiai priimta buvo ši 
rezoliucija: — “Lietuvių konferencija, 
remdamos Lietuvos reikalais ir vado- 
vaudamos visuotiniu Lietuvių sieki
mu, — nutarė:

I. Liuosam Lietuvos plėtojimos rei
kalinga yra sudaryti iš jos nepriklau
soma, demokratiškai sutvarkyta valsty
bė etnografinėmis ribomis su būtinai 
reikalingomis ekonominiam gyveni
mui korektyvomis.

Lietuvos tautinėms mažumoms turi 
būti patikrintos tinkamos jų kultūros 
j-eikalams sąlygos..

Galutinai nustatyti nepriklausomos 
Lietuvos pamatams ir jos santykiams 
su kaimyninėmis valstybėmis turi būti 
sušauktas steigiamasis Lietuvos Seimas 
Vilniuje, demokratiniu būdu visų jos 
gyventojų išrinktas.

Vokiečiai šią konferenciją leido tik 
ta sąlyga, kad Lietuva prisijungs prie 
Vokietijos, tad antroje šios rezoliuci
jos dalyje yra labai atsargus kompro
misas .tam reikalavimui:

“II. Jeigu Vokietija sutiktų dar prieš 
Taikos Konferenciją proklamuoti Lie
tuvos valstybę ir pačioje konferencijo- Tarybos autoritetui pakelti pareiškė: 
je paremti Lietuvos reikalus, tai Lietu
vių Konferencija, turėdama omenyje, 
jog Lietuvos interesai yra normalinėse 
taikos sąlygose pasvirę ne tiek į rytus 
ir ne tiek į pietus, kiek į vakarus, 
pripažįsta galimu sueiti būsimajai Lie
tuvos valstybei, nepakenkiant jos savi
tam plėtojimos, į tam tikrus dar nusta
tytinus santykius su Vokietija”.

Konferencija išrinko vydomąjį orga
ną — Tarybą iš 20 asmenų. Į šią Tary
bą vėliau turėjo būti pakviesti ir ma
žumų atstovai. Posėdžius baigė IX. 23 
ir išvažinėjo kas sau.

Taryba išsirinko penkių asmenų pre 
zidiumą ir tuojau pradėjo darbą.

b. JAV lietuviai. — JAV lietuviai ne 
tik rėmė Lietuvos nepriklausomybės 
idėją, bet jau tuo pačiu metu darė kon 
krečias pastangas. A.L.R.K. Federacijos 
VII kongrese, įvykusiame 1917.IX.25- 
27 pirmojoje sesijoje jie nutarė pasvei
kinti telegramomis šv. Tėvą ir prezi-

“Remiame Lietuvos Tarybą, minėtos 
Lietuvių konferencijos Vilniuje (rugsė 
jo m. 18-22 d. 1917) išrinktą, kiek ji 
reikš ir vykdys sutartinai Lietuvių 
Tautos reiškiamą valią atnaujinti Lie
tuvos Valstybę, ir kiek ji budriai ser
gės nepriklausomos Lietuvos idėją ir 
gins nuo kaimyninių valstybių bei 
tautų pasikėsinimo”. Ir dar pridėjo 
punktą: “Pripažįstame Lietuvos Tary
bą, minėtosios Lietuvių Konferencijos 
Vilniuje (rugsėjo m. 18-22 d. 1917) 
išrinktą, tikra Lietuvos atstove, vy
riausia Tautos vadove... pasižadame 
Lietuvos Tarybai remti ją šitame darbe 
ir reikalui esant stoti už ją pasauly
je”.

d. Antroji lietuvių konferencija Ber
ne. — Dar po dviejų savaičių (1917. 
XI.2-10) įvyko antroji lietuvių konfe
rencija Berne, (didžiąja dalimi vykusi 
Lausannoje, bet Berno vadinama). Jo
je dalyvavo 11 atstovų: 5 Lietuvos Ta

rybos (A. Smetona, St. Kairys, J. 
Šaulys, kun. A. Petrulis ir kun. J. 
Staugaitis), Lietuvių Tautos Tarybos 
Šveicarijoje nariai (kun. dr. V. Bar- 
tuška, V. Daumantas, J. Purickis, K. 
Olšauskis ir J. Gabrys), kun. A. Stepo
naitis ir iš Lietuvos svečias — Mairo
nis.

Svarstė Lietuvos valstybės atgaivini
mą, jos formą, sienas ir t. t. Pirmuo
ju ir antruoju reikalu nutarė, kad pri
sideda prie Lietuvos konferencijos, bū
tent: reikalauti nepriklausomos Lietu
vos, demokratiniu būdu sutvarkytos. 
Dėl sienų “Berno konferencija sutinka 
su Lietuvos konferencijos (Vilniuje) 
rezoliucija, būtent, reikalauja nepri
klausomos Lietuvos etnografinėse ribo 
sėt su reikalingomis, ekonominiu ir ki
tais atžvilgiais, korektyvomis. Konfe
rencija mano, kad ribų klausimą rei- 

Lietuvių konferencija, Stockholme 1917 metais. Sėdi iš kairės į dešinę: 
dr. J. Šliūpas, F. Bortkevičienė, kun. J. Tumas. Stovi iš kairės į deši
nę: J. Savickis, M. Yčas. dr. J. Aukštuolis, Jurkūnas — Ignas Šeinius, 
dr. J. Alekna ir St. Šilingas.

ketų tuojau rišti. Jos manymu, etno- 
grafinin Lietuvos plotan įeina visa 
Kauno ir Suvalkų gubernijos, šiaurinė 
dalis Balstogės apskrities, Gardino 
gub... visa Vilniaus gubernija... Tarp 
ekonominių korektyvų konferencija 
nužiūri, kaipo svarbiausią reikalą, — 
Lietuvai uostą”.

1917.V.25 Lietuvos lenkininkai įtei
kė Vokietijos kancleriui memorialą su 
44 parašais, prašydami Lietuvą prijung 
ti prie Lenkijos. Konferencija priėmė 
rezoliuciją, smerkiančią lenkininkų žy 
gį ir kreipimąsi į Lietuvos Tarybą, kad 
ji ateity, prasikaltusius Lietuvos pilie
čius, trauktų atsakomybėn, kaip kraš
to išdavikus.

Kadangi vokiečiai su išrinktąja Tary 
ba nesiskaitė, tai ši konferencija rei
kalavo jai kompetencijos: “Liet. Berno 
konferencija, pripažindama Lietuvos 
tarybą, išrinktą Vilniaus konferenci
jos 191i m. rūgs. 18-22 d. tikra Lie
tuvos atstove, vyriausia lietuvių tautos 
vadove ir nepriklausomos Lietuvos vai 
džios branduoliu, reikalauja šiai Tary
bai tinkamos kompetencijos...”

Konferencija truko 8 dienas, 
dalykų nutarė. Palietė įvairias 

Dar kartą iškėlė Vilniaus lietuvio vys
kupo reikalą, nes adm. Michalkevičius 
yra 44 lenkininkų tarpe. Daug nutari
mų paremiančių Lietuvos Tarybą. O 
tai buvo didelis jos laimėjimas. Pripa
žinimas “tikra Lietuvos atstove, vy
riausia lietuvių tautos vadove ir nepri
klausomos Lietuvos valdžios branduo
liu” buvo iškeltas jos prestižas ir pa
reikštas didelis ja pasitikėjimas. Kai 
šio krašto lietuviai visus įgaliojimus 
perleido Lietuvos Tarybai, tai vokie
čiams buvo aišku, kad šioji instituci
ja tęs kovą ta pačia linkme.

a. Lietuvių Vyriausioji Taryba Rusi
joje. — Petrogrado seimui suskilus, 
nebuvo išrinktas vyriausias lietuvių po 
litinis organas. Visuomenė nerimo. Per 
spaudą ir susirinkimuose reikalavo su
daryti bendrą lietuvių centrą. Lietu
vių Karių Sąjungos Centro Komitetui 
tarpininkaujant, reikalas pajudėjo tei
giama kryptimi. Susirinkę Varoneže 
1917.XI.29-XII.2 įvairių partijų atsto
vai ir Lietuvių karių sąjungos trys at
stovai sudarė Lietuvių Vyriausiąją Ta
rybą Rusijoje, be socialdemokratų. J 
ją įėjo: pirm. Pr. Mašiotas, nariai — 
J. Bagdonas, K. Grinius, J. Jablonskis, 
kun.
nas, 
Vyt. 
čius, 
kandidatai — J. Alekna, E. Draugelis, 
J. Vokietaitis, Z. Žemaitis.

Ši taryba priėmė rezoliuciją, kurio
je reikalavo iš visų tautų, “kad visos 
jos pripažintų Lietuvą laisva nepri
klausoma valstybe...”

Prie tautybių liaudies komisariato 
1917.XII.8 buvo sudarytas Lietuvių rei 
kalų komisariatas. Komisaru paskirtas 
Vincas Mickevičius - Kapsukas, o jo pa 
vaduotoju — Zigmas Aleksa - Angarie- 
tis. Šis komisariatas pradėjo kovą su 
nepriklausomybininkais.

Dabar tos dvi įstaigos pradėjo kovą 
už tremtinių masę. Tarybos narių dau 
gumą sudarė, kurie veikė Centraliniam 
Komitete, tad visos kolonijos pripaži
no Lietuvių Vyriausiąją Tarybą Rusi-

J. Jasienskis, M. Yčas, J. Kriščiū- 
L. Noreika, kun. Em. Paukštys, 
Petrulis, R. Skipitis, M. Sleževi- 
St. Šilingas, kun. J. Vailokaitis,

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 W. 63rd St, Chicago 29, H). 

Tel. PRospect 6-5084 
Vai. 9-4 Ir 6-8. Šeštad. 9-1

P. ŠILEIKIS, O.P.
Ortopedas, Protezistaa 

Aparatal-Protezal. Med. ban
dažai, Spec. pagalba kojoms 
(Arch Supports) Ir t. t.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 
2858 VVest 63rd Street

Vai. kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 T. 
vak. šeštadlenlas 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami 
■neįtarus.

Ofiso telefonas: PR 8-322* 
Res. telef. VVA 5-6078

Kės. tek 239 - 4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
(Medical Building) Tek LU 5-6446 

Priima ligonius nagai susitarime.
Jei neatsiliepia, skambinti HU. 8-S222

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

Resld.. 3241 VVest 66th Place 
Tel.: REpublic 7-7868

DR. S. BIEŽIS
C H I R U R G A a 

Valandos Kasdien nuo 1 iki 1; cr» 
Padieniais uždaryta antradieniais 1> 
lenktadienlals vak nuo 7 iki 8 vai

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63ni Street 
Kampas 68-čios ir Callfornle 

VaL: kasdien nuo 8—8 vai. vai.
Šeštad. 2—4 vai.

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

tieski, tel. VVAlbrook 5-3048

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

Tel 695-0533 Eigin
425 N. Liberty Street

Route 25, Eigiu Illinois

rel. ofiso HE 4-684*. rez. 388-2283

o£TER T. BRAZIS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

2434 VVeet 71at Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9
antr., penktad. 1-5, treč. Ir šešt tik 
susitarus.

joje, o ne bolševikų sudarytą lietuvių 
komisariatą. Tada Rusijos bolševikų 
komisarų įsakymu (1918.1.10) Lietu
vos reikalų komisariatas perėmė visas 
lietuviškas organizacijas ir likvidavo Į 
Lietuvių Vyriausiąją Tarybą Rusijoje | 
(1918.III.19). Šių varžybų metu, lietu
vių komisariatui reikalaujant, beveik 
visi tarybos nariai ir dalis ateitininkų 
buvo susodinti į Varonežo kalėjimą, 
kuriame teko išbūti daugiau mėnesio. 
Paleido, gavę 15,000 rb.

Vincentas Liulevičius

• Kaime, kraštotyrininkų ini
ciatyva, kuriamas Kauno mies
to muziejus. “Tiesa” praneša 
(geg. 31), kad muziejui “gautas 
Z. Toliušio (Zigmo Toliušio, buv. 
advokato, visuomenininko, po

Ofiso — HE 4-5758.

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 W. 51st Str.
Valandos, antradieniais, penktadie
niais 2-9 v., šeštadieniais 10-1 v. p.p. 
Ligoniai priimami pagal susitarimą

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

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BLDG. 

8449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą.

Bau. GI 3-0*73

OR. W. M. EISIN-EISINAS
Akušerija Ir moterų ligos

6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2676
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia. skambinti MT 3-0001
Ofiso HE 4»l4t4. Rm. RE 7-8867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Speoialvbė akušerija ir moters Ugo-
5454 VVeet 71»t Street

•i ir Campbeli ars kampas
v- ' tądien 1—1 <r S » vei

Še*t 11- » . t> £

. n s-zztv
. , ' < Kuspeei s aus

0R. JANINA JAKČEVIČIUS
> O K 6 * 

GYDYTOJA IR CHIRURGE
VAIKU LIGOS

2656 VVest 63rd Streei
Plrmad., antrad.. ketvlrt. ir peus.1 
nuo II lld I r w nuo 6 iki 8 v. v. 
Šeštad nuo 1 iki 1 vaL

Ofs PB 6-6022 Pez. PR 8-6960
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Bendra praktika
2815 W. 71st Street

iriso vai.. kasdien nuo 6 Iki 9 v. v.;
lešt. nuo » Iki 11 vai.; arba susi
tarus

Ofs. PO 7-6000, Rez. GA 8-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8844 We*t 63rd Street

Vai., kasdien nuo 1—4 p. p, u- 6 
iki 8 ’yl. Trečiad. ir šešt, uždaryta
Ofiso Ir buto tel. OLympic 3-13*1

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Oourt, Cicero

Vai., kasdien 10-12 ir 6.7. Trečiad
Ir šeštad. tik susitarus

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Lietuvis gydytojas) 

8925 VVest 59th Street
Vai.: plrmad., antrad.. ketvlrtad. ir 
penktad. nuo 13—4 v. p. p., 6—8
vai. vak Šeštad. 11—4 vai., trečlad 
uždaryta.
Tel. oflao tr buto OLympic 9-415*

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4988 W. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—1 vai. Ir 6—t vai. vak 

Išskyrus trečiadienius.
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURG* 

KPDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTE

MEDICAL BUILDING
7166 SoutL VVestern Avenue 

rtrmad. antrad.. ketvlrt ir penkt 
nuo 11 vn.1. iki 1 vai. p.p. ir nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečlad. nuo 
11 vai ryto iki 1 vai p p..

»»1 ryto tki > vai p p 
Oflao tel. RE 7-1168 

Rez, tai. 23*-29l*

DR. MARIJA LINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVeet 71*t Street
Telefone* HEmlock 6-3545 

(Ofiso Ir rezidencijos) 
Valandos nagai susitarime

Oflao PR 8-7773 Res. PR 6-4733

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

2858 VVest 63rd Street
Valandos: plrmad., ketv., 5 — 1 mi.. 

antrad. Ir pankt. 1 — 4 vai. 
Priiminėja tik susitarus

Oflao HE 4-1818 Rea. PR 6-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 

2454 VVeet 71st Street 
(71-os ir Campbell Avė. kampas)

Vai kaadiea 6—111 erto ir 6—8 v *. 
BBail • r. L — 8 a. a. a. 

tremties vėl gyvenančio Kaune, 
dabar beveik 78 m. amžiaus) 
vertingų archyvinių ir ekspona- 
tinių medžiagų rinkinys. Čia — 
N. Ordos litografijos, E. Andri- 
jolio medžio graviūros, M. Do
bužinskio piešiniai, A. Varno 
ir kitų dailininkų darbai, ku
riuose vaizduojamas miestas 
prieš daugelį metų”.

• Gegužės 30 d. Vilniaus Dai
lės muziejaus patalpose atidary
ta dail. Alg. Petrulio kūrinių 
paroda. Rodoma daugiau kaip 
šimtas darbų, apie kuriuos ra
šo, kad tai lyriška nuotaika nu
spalvinti dailininko susitikimai 
su jaukiais Lietuvos gamtos 
kampeliais.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. oflao PR 6-7800: Namu *25-76*’, 
SPEC. VIDAUS LJGOB 

5159 South Damen Avenue 
Valandos: 1—9 vai. p. p.

Išskyrus trečiadieni
Tel. 423-2660

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

Vai.: pirmad., antrad., ketvlrtad. 1> 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. Ir 

šešt, 8 v. r. Iki 8 v. popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOP EDUOS LIGOk

2745 VVest 69th Street
Prieš Sv. Kryžiaus ligonine

VAL.. pirmad., antr., ketv., penkt 
nuo 9 Iki 11 v. ryto ir nuo 6-8 v. ▼ 
Šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais ir 
kitu laiku susitarus telefonu:
______ Telef. REpublic 7-2296

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

keičia stiklus ir rėmus
4455 S. California Avė., YA 7-738)
VAL.: 1 v. p. p. iki 8 v. v. kasdien, 
trečiadieniais uždaryta; šeštadieniais 
nuo 10 v. r. Iki 1 vai. popiet.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ PCSLĖS IR PROSTW 

CHIRUROUA
Ofisas 2454 VVest 71b1 St

Va) antrad nuo 2 5 popr 
ketvirtad. nuo 6—8 vnk 
Oflao telef 776-2880 
Rez. ‘Alef. PR 9-6730

OR. ALDONA ŠIM'CUS
AKTŲ LIGOS IR CHIRURGU» 

PRITAIKO AKINTUS 
5542 S Cicero, Oak Eores>

Kabineto tel. 687-2020 
Namu tel. 83*-1071

Vizitai pagal susitarimą.

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

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

Valandos pirm, ir ketv. nuo 12 Ik 
2 v. p. p. ir nuo 7 Iki 8 v. v.; antr 
ir penkt. nvo 12 Iki 2 v. p. p. i> 
vakarais pagal susltarlma.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir chirurgija 
Ofisas. 2750 VVest 71 Street 

Telefonas 025-8296 
Valandos: 2—S y. v., penkt., 10—11 
v. r., 2—8 vai. vak. Sešt. 1—4 v. v 
Sekmad. ir trečlad. — uždaryta.

Rez. tel. VVA 6 - 309*.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERĮ

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St
Tel. PRospect 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. U 
penkt. nuo 2 Iki 4 vai. ir nuo 6 Iki 8 
v. v. šeštad. 2—-4 v. popiet ir kitu 
laiku — pagal susitarimą.

Of. tel. HE 4-2123. Namu GI 8-61*8

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVeet 71st Street 

Priiminėja ligonius tik susitarus 
Vai.: 2—4 p. p. ir 6—8 v. rak.

Treč, ir šeštad. uždaryta
Telefonas — GRovehill 6-2823.
DR. A. VALIS-LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKUŠERIJA IR 

MOTERŲ LIGOS 
2524 VVest 69U1 Street 

Valandos: 1 Iki 4 ir 6 Iki 8 i -a<
Šeštadieniais 1 iki 4 vai 

Trečiadieni uždaryta.
Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VASKAS) 

GYDYTOJA IR CHIRURG® 
6648 S. Albany Avė.

Vai., pirm., antrad., ketv. 6—8 •
vak.; penkt. Ir šeštad. 2—4 popiet 

Kitu laiku pagal susitarimą.
rel. ofiso PR 6-6446, re». HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8107 VVest 71st Street
Vai.: 2 iki 4 v. p. p. ir 7 iki 8 v. v 

Treč. ir šeštad pagal susitarimą.
Ofiso tel. 767-2141. Namu 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 So. Pulaski Road
Vai.: plrmad., antrad.. penktad. 1—4
ir 6—8 v. v.S ketvlrt 8—8 V. vak. 
Irfua. 1»-I s



DOSTOJEVSKIS IR TIKĖJIMAS 
ŽMOGUMI

lAtkrlfn i* ’ n1-1 t

lybės gelmes, chaosą laukinių 
aistrų, siaučiančių žmogaus šir
dyje, ir jas aprašo. Dėmesys, 
kokį Dostojevskis skiria tam
siems ir žemiems žmogaus dva
sios pradams, toks didelis, kad 
jis nepaprastai toli nuo žmo
gaus idealizavimo. Žmogiškoji 
būtybė, kaip ją vaizduoja Dos
tojevskis, yra tiesioginė priešy
bė “protingam žmogui” ar “kil
niai sielai”. Pagal Dostojevskį 
blogis, aklumas, chaotiškumas, 
disharmonija ne tik būdingi 
žmogui, bet kažkokia prasme 
surišti su jo būtybės giliausiom 
gelmėm. Kaip ten žmogus savo 
aklose ir viską griaunančiose 
aistrose sukyla prieš proto rei
kalavimus, prieš visus padoru
mo dėsnius ir visų pripažintą 
moralę, kai tik prasiveržia į 
paviršių, pro ploną regimos tik
rovės apvalkalą, nemeluota on
tologinė žmogaus dvasios tik
rovė.

Tačiau kaip tik šitame taške 
negailestingas žmogaus kaltini
mas kažkaip savaime tampa sa
votišku žmogaus pateisirimu. 
Dostojevskis neatsisuka su pa- 
sibiaurėjimu ar pasipiktinimu 
nė nuo vienos žmogiškos būty
bės, nors ir kaip laukinė, bloga 
ir akla būtų. Priešingai, kaip 
motina, motiniškos meilės jėga, 
jaučianti gyvą sielą netg’ nusi
kaltusiam savo vaike, Dosto
jevskis, nepaisydamas visų nuo
sprendžio, atsistoja žmogaus 
sielos pusėje, nors ji ir yra jo 
paties labai- atstumiančiai at
vaizduota. Moralizuojančios
suomenės akivaizdoje jis išeina 
ginti puolusių, blogųjų, triukš
maujančių ir maištaujančių sa
vo herojų.

Pažymėtina tai, kad visoks 
blogis žmoguje: neapykanta, sa
vimeilė, tuščia garbė, piktas 
džiaugsmas, netgi gašlumas, ne
reiškia besieliškumo. o priešin
gai, turi dvasinę kilmę, yra 
ženklas ypatingos dvasinio gy
venimo įtampos. . Dostojevskio 
įsitikinimu, ji išplaukia iš pa
žeisto žmogaus vertumo jaus
mo ir yra arba aklas kerštas už 
įžeistą asmenybės vertumą, ar
ba mėginimas, nors kvailu ir 
triuškinančiu būdu atstatyti jo 
paneigtą teisę.

Reikalas toks, sako S. Fran
kas, kad toji neišsakomoji, į 
jokias gėrio ir proto normas ne- 
įtelpanti žmogaus dvasius gel
mė, kuri yra viso pikto, chao- 
tingo ir maištingo žmoguje šal
tinis, pagal Dostojevskį, kartu 
su tuo yra sritis, kurioje vienoje

gali įvykti žmogaus susitikimas 
su Dievu, ir per kurią žmogus 
prisijungia prie protingų jėgų 
gėrio, meilės ir dvasinio pra
blaivėjimo. Nes toji gelmė — 
pati žmogaus asmenybės esmė 
— paskutiniausiam savo pagrin
de yra tas paslaptingas pradas, I 
kurį Dostojevskis viename “Bro
lių Karamazovų” eskize vadina 
“laisvės stebuklu”. Per tą pra
dą eina vienintelis žmogaus ke
lias į Dievą, kito kelio, labiau 
racionalaus ir mažiau pavojin
go, mažiau problematiško, čia 
negali būti. Iš tikrųjų, tai labai 
siauras kelias, iš visų pusių su
pamas nuodėmės, beprotybės ir 
blogio bedugnių. Matyti, paste
bi S. Frankas. Dostojevskis bu
vo nuomonės, kad dvasins pra
giedrėjimas, įgijimas malonės, 
be nuodėmės ir blogio patyrimo 
iš viso neįmanomas. Kiekvienų 
atveju jis duoda savo tiesa su
krečiantį patvirtinimą tos Evan
gelijos tiesos, kad danguje dau
giau džiaugiamasi dėl vieno at
gailaujančio nusidėjėlio, nei de
vynias dešimt devyniais teisiai
siais. Žmogaus vertingumas, jo 
gerbūvis, jo teisė į pagarbą 
grindžiami ne kokiu doroviniu 
ar intelektualiniu žmogaus to
bulumu, ne tuo, kad jis “pro
tingas”, “geras” ar turi “pui
kią sielą”, o tiesiog ontologiniu 
kiekvienos žmogaus asmenybės 
reikšmingumu. Šis gilumas yra 
“anoje pusėje” gėrio ir blogio, 
proto ir kvailumo, taurumo ir 
žemumo, grožio ir biaurumo. Jis 
yra gilesnis, labiau pirmapra- 

visus
tuos aptarimus. Žmogus pana
šus į Dievą ne protu ir gerumu, 
o tuo. kad mįslingos paskutinės 
šaknys jo būtybės, panašios į 
Dievą, pasižymi paslaptingumu, 
nesuvokiamumu, antracionaline 
kūrybine galia, begalybišknmu 
ir bedugniškumu. Visi, netgi pa
tys ideališkiausi gėrio, tiesos 
ir proto mastai blanksta žmo
gaus būtybės ontologinės tikro
vės didingumo akivaizdoje.

Tuo būdu galima pasakyti, 
kad iš esmės Dostojevskiui pir
mą kartą pavyko sukurti tikrą 
humanizmą, nes jis yra krikš
čioniškas humanizmas, kuris 
kiekviename, netgi puolusiame 
ir žemame žmoguje mato žmo
gų, kaip Dievo paveikslą. Viso
se ankstybesnių humamzinų 
formose žmogus turėjo atrody
ti kažkaip pagražintas, kad ga
lėtų būti garbinamas. Norint 
gerbti žmogų, reikėjo užmiršti 
šiurkščią tikrovę ir pasikliauti 
aliuzijom. Priešingai, Dostojevs-

Nuotr. Uosio Juodvalkio

MANO ŽEMIŠKAI MEILEI PAŽENKLINT

Vladas Šlaitas

PRANCŪZIJOS SKAITYTOJAI
IR JU SKONIS

V. ALSEIKA, Vokietija

vi- dis, primitvviškesnis už

GRAUDŽIAM ATMINIMUI

Keista, kad savo metu esu bučiavęs numirusius 
ir palaidotus. 

Aš ir šiandieną prisimenu 
mudviejų meilės pražuvusius pabučiavimus.
Iš mūsų meilės pasibučiavimų 
šiandieną liko tik mane liūdnos ir vienišos 

lūpos, kurios šioj žemėje 
tavo lūpų per amžių amžius nebesuranda.
G. auskarėliai!
O, mano mirusios ‘meilės lengvi pabučiavimai, 
kurie likot š rdy mano žemiškai medei paženklint.

SENATVEI

Aš dar nesu susenęs, 
tačiau šiandieną, 
ištempęs keturiasdešimt šešerius metus, 
aš jau iš tolo galiu užuost supelijusios duonos 

kvapą 
ir pelių sukapotą maišą.
Man neteko girdėti,
kad kas nors būtų rašęs pašlovinimus, 
arba himnus senatvei, 
ir už tai šį eilėraštį 
dedikuoju senatvei.

SVAJONĖ

Kaip aš galėčiau save pakeisti, 
jeigu lig šiol negaliu nei pakeisti, nei pataisyti 
savo veido blogai išlankstyto ir griūvančio 

profilio?
Aš jau vaikystėj buvau atžymėtas, 
jog niekados neturėsiu nei valios, nei nusistatymo. 
Manr ve das mane išduoda.
Ypač iš profilio, 
pažiūrėjus į veidrodį.
Būtų gerai, jei galėčiau save pakeisti
ir pakeist savo profilį.
Rudenį medžiai dažnai pasvajoja pakilti
ir išskr'stl kartu su paukščiais tolyn Į pietus. 
Bet tai tėr tiktai medžių svajonės, kurios šioj 

žemėje 
tik svajonėm ir lieka.

TOKS ŠVELNUS IR LIETUVIŠKAS

J. P.
(mano mielai likusiai Lietuvoje)

Pas:rodo, tave labiau mylėjau, nei man atrodė. 
Tavo gracingi ir smulkūs žingsniai, 
tavo dieviškas profilis
(toks švelnus ir lietuviškas),

" * taip amžinai ir paliko širdy gulėti,
idant tavęs niekados negalėčiau užmiršti, 
o! mano miela.

(Iš spaudai ruošiamo eilėraščių rinkinio
O, auskarėliai!)

kio humanizmas ’šlaiko susiti
kimą su bet kokia blaivia tikro
ve, jo niekas pasaulyje negali 
sugriauti.

Mūsų žiauriais laikais, ka' 
žmogaus paveikslas ima ap
tempti ir panieka žmogui graso

išklibinti pačius sugyvenimo pa- ba atgims naujoje ir kartu su 
grindus, tikėjimas žmogum gali. tuo senoje formoje, kurią mūsų 
laikyti savo vienintele atrama laikų žmogui atrado Dostojevs- 
tik tokį santykiavimą su žnto- ■ kis. 1
gum, kokį skelbė Dostojevskis. I 
Humanizmas arba galutinai1 
žlugs, pabrėžia S. Frankas, ar-

Ar Prancūzijoje daug skaito
ma knygų? Kokios jų labiausiai 

. skaitomos, kokį vaidmenį Pran- 
I cūzijoje vaidina literatūra? Ko- 
■ kie skirtumai, Prancūziją kny
gų skaitomumo atžvilgiu paly
ginus su kitais kraštais, kad ir 
su Vak. Vokietija? Tai klausi
mai, kurie įdomūs ir į kuriuos 
daugeliui skaitytojų nebūtų leng 
va atsakyti.

Pusė prancūzų neskaito 
jokios knygos

Pasižvalgęs Paryžiaus ar ma
žesnio prancūzų miesto knygy
nų languose, pastebėsi graž'ai 
įrištų knygų — dedamos pastan
gos knygas vis dailiau apipavi
dalinti, ir čia Prancūzija nema
žiau atsilieka nuo Vokietijos. 
Tačiau... jei ir esama žmonių, 
siekiančių pastoviai turtinti sa
vo biblioteką namuose, tai pa
gal pačių prancūzų duomenis, 
daugiau pusė visų Prancūzijos 
gyventojų (tarp 52 ir 58%) vi
siškai neskaito. Čia įdomu dar 
ir tai, kad darbininkai daugiau 
skaito, negu darbdaviai ar pra
monininkai.

Šiaip dauguma skaitytojų pa- 
j sitenkina per metus perskaity- 
I darni ne daugiau kaip 20 knygų. 
Prancūzijoje nepasitvirtino nuo
gąstavimai, kad nuo skaitymo 
atbaido televizija ar sportas — 
štai, atlikus apklausinėjimus 
pramoniniame mieste St. Etien
ne, paaiškėjo, kad 18—25 m. 
amž. jaunimui mėgiamiausias 
užsiėmimas, tai — literatūra, 
o tik po jos seka televizija ir... 
keliavimas. Panašiai ir gyvento
jų 25—40 m. amž. tarpe, tačiau 
jau kitas vaizdas su vyresniai
siais tarp 45—60 m. amž. — 
jiems pirmoje eilėje rūpi tele
vizija, gi prie knygos jau grįž
ta sulaukę 60 m. amž.

Pirmauja kriminaliniai, 
špionažo romanai

Kuriuo būdu prancūzai pasi
renka jiems rūpimas knygas? 
Jaunimas atsižvelgia į draugų 
patarimus, į vyresniuosius (25— 
40 m. amž.), daugiau veikia kny 
gų vertinimai televizijoje bei 
spaudoje. Prancūzų skonis labai 
įvairus, tačiau nelengva paste
bėti, skaitytojų tarpe, didesnius 
ar mažesnius pomėgius, tam tik
rą polinkį. Kaip ir kituose kraš
tuose, ir Prancūzijoje skaityto
jai knygoje ieško išsiblaškymo. 
Pvz. kriminalo ar špionažo 
turinio knygos yra pasiekusios

rekordinių tiražų — Jean Bruce 
knygos pasiekė 5 mil. egz., 12 

James Bond istorijų — 4.5 mil. 
egz. šie špionažo romanai yra 
labai paplitę — viena jų serija 
pasiekė net 130,000 egz. Būdin
ga, kad prancūzai pastaruoju 
metu pamėgę paveiksluotas se
rijines istorijas, a la Comics — 
pvz. “Asterix nuotykius breto
nų tarpe” graibsto ne tik vai
kai, bet ir suaugusieji — tų pa
veiksluotų istorijėlių tiražas — 
800,000 egz.

Skaitytojai vis ieško žinomų, 
patikimų vardų

Skaitytojai pasitiki kai ku
riais rašytojais, jų talentu — 
tai Troyat, Cesbron, Larteguy, 
Peyrefitte, Sagan, Simone de 
Beauvoir, Maurois — kiekvieno 
jų naujas veikalas turi garan
tuotą 100,000 egz. tiražą. Kiše
ninės knygos (pocketbooks) po
puliarios ir Prancūzijoje, tačiau 
ir šioje srityje prancūzas ieškos 
jam žinomų vardų — 1965 m. 
Prancūzijoje iš viso tų knygu
čių buvo išleista bendro 31 mil. 
egz. tiražo. Mėgiamieji gi rašy
tojai — Cronin — 3.5 mil. egz. 
(10 pavadinimų), Herve Bazin
— 3.2 mil. egz. (7 pav.), Sartre
— 3.5 mil. egz. (11 pav.), Cole- 
tte “Le Ble en Herbe” buvo pa
siekęs 300,000 egz. Įdomu, kad 
skaitytojai pasigenda klasikinių 
veikalų ir juos nemažai išpopu
liarina minėtos kišeninės kny
gos. Klasikai išleidžiami puoš
nioje formoje ir kitų leidyklų. 
Jie sulaukia taipgi apsčiai skai- 
totojų. Pvz. išleistus pilnus Bal- 
zac’o raštus įsigijo 70,000 skai
tytojų. Prancūzai pamėgę ir is
torinio turinio knygas, pvz. per 
9 mėnesius “La Princesse de 
Cleve” išpirkta daugiau 20,000 
egz., o Diderot “Le Neveu de 
Rameau” net 110,000. Prancūzai 
Vis dar mėgsta Zola, jo “Rou- 
gon - Macąuart” kišeninių kny
gų laidos pasiekė net 5.2 mil. re
kordinį tiražą, gi James Joyce 
“Ulysses” atspausdintas 60,000 
tiražu.

Menkas dėmesys moderniai 
poezijai, didelis praeities ( 
poetams, bet didžiausias 

atsiminimams
Labai maži skaitytojų sluoks

niai domisi lyrika, ypač gi mo
derniąja poezija. Vienintelė 
išimtis — Jacąues Prevert, gal 
dėl to, kad jo surrealistinis me- 

(Nukelta į 4 psl.)

DOLOMITU SLĖNIAI 
IR VIRŠŪNES

Valerijonas Jakas

Per istorinj Breimer’į

Yra labai įspūdingas važiavimas iš Aust
rijos Tirolio sostinės — Innsbrucko į pietus 
per Sillo slėnį į istorinę ir strateginę Bren- 
ner’io kalnų perėją, kuri ženklina Austri
jos - Italijos sieną ir kartu yra riba tarp 
Šiaurės Europos ir saulėtojo Viduržemio. 
Nors kelio yra tik 22 mylios, bet tenka per
važiuoti pro spalvingus tiroliškus miestelius 
ir kaimus. Brenner’io perėja yra iškilus tik 
daugiau kaip 4,500 pėdų nuo jūros lygio, su
siekimui yra naudojama ir žiemą, kai kiti 
Alpių pravažiavimai visur užverčiami giliu 
sniegu. Beveik 8 šimtmečius tuo pravažiavi
mu vyko prekybinis judėjimas visomis kryp
timis po Europą. Ypatingai šitai buvo ryš
ku Venecijos žydėjimo laikais. Dar romėnų 
šimtmečiais tvirtovės iš visų pusių saugojo 
šį pravažiavimą. Romėnams pasitraukus, 
šią vietovę užėmė keltai, vėliau teutonai, o 
14 amž. ši sritis atiteko Austrijai, kurios 
Habsburgų dinastija tos srities apsaugai jau 
statė savas pilis.

Pro Brenner’į eina tiesioginė šiaurės ir 
pietų geležinkelio linija iš Berlyno į Romą. 
Ji jungia vokiškų ir itališkų Alpių abi puses, 
aplenkiant Šveicariją. Čia taip pat tarp Ašies

valstybių galvų, Hitlerio ir Mussolinio, Ant
ro pasaulinio karo metu yra įvykęs garsus 
teatrališkas susitikimas.

Taikinga turistų invazija

Pravažiavus tarptautinę muitinę, prieky
je ir užpakalyje mūsų matyta daugybė įvai
rių tautų turistų automobilių. Tai lyg tai
kinga turistų invazija į Italiją. Paskutiniuo
ju laiku turistai pamėgo Italiją ii’ jų atvyks
ta čia rekordinis skaičius. Turistai, tik per
važiavę sieną, tuoj ieško laisvų vietų kur 
nors sustoti prie "osterijų” — vyninių, kur

terasose, medžių pavėsyje pastatyti staliu
kai, vis padengti languotomis staltiesėmis. 
Padavėjas, pasipuošusios pusiau itališkomis, 
pus au austriškomis tautinėmis suknelėmis 
ir priejuostėmis, pilsto vyną į labiausiai iš
troškusių vokiečių ir austrų stiklus. Žiūrint 
iš šalies, tenka stebėtis jų tokiu veržimuosi 
paragauti itališko vyno. Atrodo, kad itališ
kas vynas nėra geresnis už jų pačių kraš
tuose gamintus vynus, bet čia, tur būt, dau
giau nulemia dvasinis pakilimas ir psicholo
ginis troškulys pasikeisti ir laisviau pasijus
ti nors per atostogas. Jiems atrodo, kad

Slėnius, kaip sienomis, supa kalnai ..,

kiekvienas vyno stiklas suteikia naujų iliu
zijų ir vilčių. Tuo klausimu gana įdomiai ra
šo žymus italų rašytojas ir taip pat JAV 
laikraščių bendradarbis Luigi Barzini. Jis 
teigia, kad ekonomiškai pažangiuose kraš
tuose žmonės jau pavargo nuo konformizmo. 
Jis galvoja, kad turistai sąmoningai ar ne
sąmoningai nori ne tik susipažinti su Itali
jos meninėmis, kultūrinėmis ai’ religinėmis 
vertybėmis, kiek, sakytume, paragauti sal
dumo la dolce vita. Tam yra geriausios są
lygos paradoksiškoje Italijoje, kurioje žmo
nių būdas dar yra nepaveiktas civilizacijos. 
Italai dar gyvena natūralų, nesudėtingą gy
venimą. Visuomet linksmi ir jau seniai yra 
suradę būdą, kaip nugalėti nuobodulį, per
dėtą drausmę, kaip užmiršti juos slegiančias 
neteisybes ir nepasisekimus. Ir atrodo, kad 
jie pradeda mokyti tų vertybių — meno gy
venti ir kitas tautas.

Maištaujančioje Edehveisso provincijoje

Italijos pusėje Alto Adige provincijoje 
kelias vingiuojas! taip pat slėniais, kurie 
kaip sienomis apsupti kalnais. Visur ta pati 
tirtfliška - austriška architektūra su dau
giausia mediniais namais, atsikišusiomis at
brailomis, tamsaus medžio balkonais, ku
riuos puošia raudonos pelargonijos arba sna
pučiai. Miesteliuose baroko ar rokoko bažny
čios. Kartais pamatysi krikščionybės ženk
lus: kryžių ar koplytėlę. Čia taip pat tęsinys 
austriško tiroliško gyvenimo būdo su turtin
gu jo folkloru. Taip kaip anoje pusėje, taip 
pat ir čia apdainuojamas edehveissas. Tik 
skirtumas yra klimate, kuris čia yra sau
sesnis, oras giedresnis, augmenija mažiau 
vešli, upės išsekusios. Austrai dar ir dabar

Puošnūs tauriniai tiroliečių rūbai

šią sritį vadina Pietų Tiroliumi. Mat, šią sri
tį, užtikrinti savo sienų saugumui, Italija at
gavo per Pirmą pasaulinį karą. Prieš 1918 
m., kai čia dar šeimininkavo austrai, tai vi
sur buvo turtingų austrų vasarvietės, o da
bar jau ne tik vasarvietės, bet ir žiemos 
sporto centrai. Valdymas šios srities Italijai 
sukelia įvairių problemų. Apie 11 milij. jė
ga prijungtų tiroliečių turėjo tapti Italijos 
piliečiais. Taip pat buvo suitalinti vietovar
džiai, o kartais ir pavardės. Ir net Hitleris, 
prisijungęs Austriją, nedarė jokio spaudimo 
Mussoliniui tą sritį grąžinti Austrijai, bet 
vietoj to jis pasiūlė nenorintiems priklausy
ti Italijai tiroliečiams persikelti į šiaurės Vo 
kietiją. Būdami šios provincijos patriotais, 
ne visi sutiko apleisti gražia gamta apdova-

(Nukelta į 4 psl.)
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Viena is Dolomitų kainų grandinių

Iii VIRSONES
(Atkelta iš 3 psl.)

notą gimtinę. Išsikėlė tik 75 tūkst.. o ir tie 
grįžo po Antrojo pasaulinio karo, kai demo
kratinė Italijos valdžia suteikė Tiroliui di
desnę savivaldą. Nors jau yra išaugusi lr 
naujoji karta, bet šios provincijos gausi 
austriškoji mažuma dar kovoja su Italija 
dėl didesnes savivaldos. Austrijos politika 
slaptai kursto tiroliečius, kurių čia veikia 
net teroristinės grupės. Visur čia dar kalba
ma vokiškai. Jei kartais pasveikinsi gyvento
ją pakelyje “Buona Serą” — itališkai, pra
eivis demonstratyvia' atsakys “Gruess Gott’ 
— vokiška'.

kaklų parištų varpelių skambėjimas. Kai kur 
vynuogynai, javai ir daržovės. Ant aukšto 
kalno briaunos pamatysi pilį, kuri jau labai 
seniai gąsdino priešą, bandantį įsibrauti į 
slėnį. Šiandien tos pilys jau tik puošia gam
tą ir turi sukaupusios daug legendų apie ka
daise vykusius čia mūšius. Dabar kalbama 
apie pilyse besivaidenančius vaiduoklius. Ša
limais matyt* ir meniškos vilos, kurios jau 
pastatytos mažiau pavojinga s la'kais.

Kelių slėnių sankryžoje ir Dolomitų kal
nų grand.nes viduryje yra šios sr.t cs sosti
nė Cortina d’Ampezzo. Tai judrus miestelis, 
apstatytas viešbučiais, žinomas kaip kalnų 
vasarvietė ir ž:emos sporto centras. Pr eš 10 
metų čia yra įvykusi Pasaulinė ž emos spor
to olimpiada. Aplink visur tapybiška pano
rama. Miestelį supa saulės apšviestos kalnų 
vTŠūnės, kurių sniego lopais pagražintas

i

PRANCŪZIJOS SKAITYTOJAI IR JŲ SKONIS
egz.), Simone Veil “La Pesan- 
teur et la Grace” (75,000) ar 
Michel Foucault istoriniai - fi-(Atkelta iš 3 psl.)

todas yra atmieštas tautiniais 
motyvais. Prie šių dienų lyrikų 
prancūzai priskaito net “daini
ninką” Aznavourą ar Brassens. 
Tiesa daug au dėmesio skiriama 
praeities poetams, kaip Baude- 
laire. Rimbaud ar Valion — jų 
raštai pasirodo keliose laidose 
š'mfais tūkstančių egz. Kišeni
nių knygų forma dideliai ( ra
žais pasirodo dar Apollinaire, 
Verlaine ar Eluard.

Plačiai skaitoma literatūra — 
tai atsirmn'mų knygos, ypač 
daugiau dokumentiniai veikalai, 
nušviečią netolimos praeities 
įvykius. Pranzūzai mėgsta prisi
minti savo praeities klaidas ar 
jas aiškinti. Jau išleista po ke- F 
liasdešimt. knygų apie gen. de 
Gaulle ar apie Petain ir vis dar 
pasirodo naujos. Čia kai kurie 
pavyzdžiai: Georgės Blond “Pe
tain” išleistas 60.000 egz. tira
žu. .Tacoues Laurent “De Gaul
le” — 75.000 egz. Dar prieš pa
sirodant to paties pavadin'mo 
R. Clement f Imu'. Prancūz’ioje 
jau buvo parduota daugia” 200 - 
000 egz. knygos “Ar degs Pa- 
ryž’us?” Cornebus Ryan “Il
goji diena” pasiekė daugiau mi
lijono egz., skaitytojai domėjo-1 
si ir “Treblinka” (kacetas) ir 
k'tais panašaus turimo veika
lai. Kad prancūzai domisi ne
tolima praeitimi, gali liudyti dar 
kai kurių knygų sėkmė, pvz.

S'aul Friedlander “Pius XII ir 
Į Tr. č as s Reichas” ar Abbe Pop- 
■ pot “Buvau sielų ganytoju Fres- 
nes”.

Labiausiai skaitoma knyga —
Šv. Raštas

Čia dar galima priminti, kad 
prancūzai dom si ir savo senąja 
istorija, visa eile istorinių asme
nybių. Vienos labiausiai skaito
mų knygų — religinio turinio, 
kaip de Chardin ar de St. Pier
re. Pagal apklausinėjimų duo
menis, vis dėlto daugiausia skai
toma knyga, tai Šv. Raštas — 

i išleistas 2 mil. egz. tiražu, ki- 
j šeninės knygos formoje jis bus 1 ma paminėti kai kuriuos tų raš-

pasiekęs nepaprastai daug šei-j
mų. Po Šv. Rašto, tiražų  ̂atžvil-1 iosof jnjs veikalas “Les Mots et 

— -------- 1” (20,000 egz.). Blo
giau su romanais — jų autoriai 

[ nuolat kritikuojami, kad atsi-

giu, seka “Robinzonas Crusoe” ' leg Chosės’ 
ir M. Mitchell “Gone with the: 
Wind”. Be to, savo pastovų skai-.
tytojų ratą turi ir kelionių kny-; nuo gyvenimo. Pats 24 m. 
gos, enciklopedijos, įvairių spe- amį rašytojas Pierre. Colin 
cialybių raštai. “Arts” savaitraštyje paskelbė,

i kad esąs nusivylęs literatūros 
Tiesa, kaip pastebi tyrinėjęs gyVenįmu jr rašytojams prikišo 

prancūzų skaitytojų pomėgius nesugebėiima nalaikvti salvčio 
W. Boekenkamp, dar įdomu nu
rodyti, kad turi nemažos sėk
mės ir kai kurie filosofiniai, et
nologiniai ar sociologiniai veika
lai, gal dėl to, kad juos perka 
akademiniai sluoksniai. Čia gali-

Tiesa, kaip pastebi tyrinėjęs gyvenimu ir rašytojams prikišo 
_ . - '.--.t ^u8 i nesugebėjimą palaikyti sąlyčio

su savo skaitytoju, o juk, jo žo- 
i džiais “dabartinis pasaulis tiek 
atsiduoda klinikų, azilio ir kalė
jimo kvapu, kad skaitytojas 

i laukia Iš romano priešingų vaiz-

Spalvas keičiančių Dolomitų aukštumose

Keletą vaiandų pavažiavus pras.dcda 
tams.ąi puk Kama., savo galvas keldami ki 
debesų. Jų š aurinės pusės daubose marguoja 
sn.ego ir ledo pluoštai. Slėniai ir pakriauš.ai 
apaugę- pušyną s. Jau čia rytinė Doiom.tų 
kalnų grandinė. Nors Dolomitų kalnai* yra 
taipg vadinami Aipėm s, bet jie vis dėlto nuo 
jų skirias .. Jų tams.O3 uolos su kalkių prie
ina šom s, per tūkstančius metų lietaus iš- 
piay įis^ p_s Ja ė kampuotos, bokštuotos, 
juodų, mėlynų, geltonų ii- raudonų ruožų iš- 
ma. gultos. Pavadinti pran.ūzų geologo Do- 
lomlcu garbu, kuris 18 amž. studijavo ir ap
rašė š.uos masinius kalnus. Jų spalva kei
čiasi keletą kartų per dieną. Viskas priklau
so nuo šviesos ir šešėlių. Kurį laiką juos 
matysi spindinčius rausva, vėliau jau violeti
nę : , mėlyna spalva, o saulėlyd.s juos nuda
žo raudonai.

Ir šitame kalnų glėbyje įs'kūrę m'.este- 
l’ai su viešbučiais ir pensionais. Slėniai kve
pia nup’aulos žolės ar šieno aromatu. Iš to
lo atsklinda besiganantiems galvijams ant Cortinos d’Apezzos panorama.

, civas glosto debesys. Ka kur.os viršūnės 
siekia iki 10—11 tūkst. pėdų.

Iš čia v.enu Ampezzo slėniu bevažiuojant 
gilyn į Italiją, ats rado kl.ūč.ų: pranešė, kad 
mums re kalingą kelią užgriovė nuo kalnų 
nuslinkusios žemės ir uolos, kas Dolomituo
se yra dažnas reiškinys. Reikėjo grįžti į ke- 
1 ą kuriuo atvaž avome, o vėliau pasukome 
į šalutinį, la'kydamies pietų krypties. Kuo 
toliau važiuojame į pietus, tuo lab'au junta- 
m" kad dingsta augmenijos žalumas ir 
nyksta debesis siekiančios kalnų viršūnės.

až avę P avė upės slėnį, jau išvystame 
mastelius su senais, susigrūdusiais mūri
niais namais ir su visai kitokiais bažnyčių 
bokštais.

Šiurpios tragedijos vaizdai

T t L L V 1 Z 1 j A b 
paprastas ir spalvotas nebrangia 
taisau Už patarnavimą ,’ietoj $. 
už d rbtuves darbą $10 00 >i dalį 
Pasiteiraukite apie naujas

J . MIGLINAS
254!) VV. 69 St.. II auk. I’R 6 1116.

v v. n < -y »

M O V I N G
SERENAS perkrauato baldu- 

Kitus daiktus tr tš ’oii Miestu l< 
limai u pilna apdraudė 
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LEO'S SINCLAIR SERVICi 
5759 So W«stern Avenu

LEONAS PRANOKI
‘vi n kabos Transmisijos 

r«»n< tip- it Motonj Komom* 
'inniiou **treei
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SIUNTINIAI i LIETUVA
ir kitu* kraštą*

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago III 60632 Tel V v :
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TV. Radio. Sierpo. Air-rnndsrnnp» 

B A hl n A 
Pardavimas ir taisymas

264!) Wes1 63rd St. Tel 434-0421 
P. Rudeniu K Šimuli*

VALOME
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame vibų 
rūšių grindie

J. BUBNYS — Tel. RK 7-5168

IMK

Knygų vitrina Paryžiuje, Prancūzijoj
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Netoli nuo Belluno prie Longarone mies- 
tcl'o apylinkės kokiu 10 mylių ruožas ap- 
-eš^as dumblu. Tai liudija šiurpią tragediją, 
'.vykusią čia 1963 m. spalio mėn. 9 d. Šis 
miestelis atrodo kaip4 miniatiūrinė H;rošima, 
nes iš buvusių 300 pastatų išliko tik 12 ir 
beveik visi miestelio gyventojai (daugiau 
kaip 2,000) žuvo. Nelaimė tęsėsi tik 6 minu-
V ■ ’ . ;

. 2-a.mės pr.ežastimi buvo staiga išsi
veržęs vanduo iš dirbtinio ežero prie Vajant 
užtvankos. 1956 m., norint pakelti ekonomi
nį vielos gerbūvį lr pritraukti į šias apylin
ke : pi amonę, aprūpinant ją pigia elektros 
energija, buvo pradėta statyti Vajant už
tvanka r elektros jėgainė pagal plačiai pa
sauly žinomų Italijos inžinier.ų pianus. Sta
tyba buvo atlikta, naudojantis paskutiniais 

e Plikos laimėjimais. Jėgainė, nors trumpą 
la ką, tapo Italijos pasididžiavimas ir turis- 
t nė atrakcija. Prie jos buvo aukščiausia už
tvanka pasaulyje. Ji buvo net 132 pėdomis 
aukštesnė už JAV aukščiausią Hoover jė
ga nės užtvanką.

Po kiek laiko geologai, sekdami įvairių 
moksiimų aparatų duomenis, pradėjo įspė
ti jėgainės administraciją, kad prie užtvan
kos ir d'rbtinio ežero uolose pastebėta įski
limų ir žemės slinkimų. Tik vis pavykdavo 
nelaimės pėdsakus dar laiku pašalinti. Bet 
prieš pat nelaimę lijo be pertraukos. Van
deniu persipildė dirbtinis kalnų ežeras, nors 
vanduo buvo ir nuleidžiamas, o gyventojai 
aplink ežerą evakuoti. Bet susidaręs spaudi
mas išstūmė vandenį virš užtvankos. Staiga 
išsiveržęs vanduo su 600 milij. tonų uolienų

ir žemių ir nepaprastu triukšmu sunaik:no 
l'/2 mylios žemiau užtvankos Longarone, ku
riai pavojus nebuvo net pramatytas. Kartu 
Longarone neteko garsių Europoje ledų ga
mintojų. kurie kiekvieną pavasarį išvykda
vo j įvairius Europos miestų restoranus ga
minti puikiausių ledų. O nelaimės metu jau 
daug jų buvo grįžusių.

Surinktos aukos ir valstybės parama da
bar atstato miestelį. Tačiau jėgainė jau nie
kad čia neveiks. Gal būt, ir dirbtinis kalnų 
ežeras bus paverstas tik rezervuaru. Gi pla
čiu ruožu uolienomis ir žemėmis užpilta už
tvanka liks kaip paminklas, kuris visuomet 
primins čia įvykusią šiurpią tragediją.

Priartėjus prie Vittorio' Veneto, kuris 
garsėjo Pirmo pasaulinio karo metu, nes čia 
itala'. sąjungininkų padedami, galutinai su
stabdė Austrijos - Vengrijos kariuomenę, 
slenkančią Venecijos kryptimi. Šios vietos 
ir anie karo įvykiai yra aprašyti ir Heming- 
way knygoje “Atsisveikinimas su ginklais”. 
Jau visai ima dingti kalvos, o prasideda Ve
neto lygumos. Ir čia jau pasibaigia Šiaurės 
Italijos slėnių ir viršūnių pasaulis.

MAROUETTE PARK - AMERIKOS LIETUVIŲ SOSTINĖJE
80 MILIJONŲ PERŠOKUSI BENDROVĖ

CHICAGO SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

>245 SO. MVESTF.RN 4VE PHieafiO. ILL 60636
CHICAGO SAVINGS AND LOAN BENDROVE viena tari 
žymesniųjų krašto finansinių įstaigų, aptarnauja šios apy 
linkės gyventojus pavyzdingai, saugiai ir pelningai jau virš 
13 metus, visada prisilaikydama saugumo ir išm"ltėd:nna 
palyginamai auk tą dividendą Per paskutinius 10 metų 

hi< ilgo Savings išmokėjo savo taupytojom, virš 14 nvliioiiu 
lolerių dividendų Chicago., Taupymo Bendrovė stengia i būt 
’ipri finansiškai ir te kti pačius geriausius įuitarn ii imu- 

vo taupymo ir skolinimo nariams
lies bendradarbiaujame su vietinėmis lietuvių organi

zacijomis. nonai prisidėdami darbais ir finansais kad ga 
etų pasiekti geresnių gyvenimo sąlygų Kviečiame visus 
taupymo ir paskolų reikalais kreiptis į Chicagos Taupym< 
ir Skolinimo Bendrovę išaugusią į virš $84.000 000 turto 
ištaigą
’HICAGO SAVINGS BENDROVE kviečia visus lietuvius, 

vpatingai tuos kurie dar nesate aplankę mūsų 84 milijonu 
dol finansinės įstaigos, vienos įdomiausių visoje Chicagoje

emc*«> wwiw-.« 
PARĮOMG

AInl

VISUOSE 
TAUPYMO 
SKYRIUOSE

Federalinės vyriausybės 
apdraudos įstaigoje visos 

taupymo sąskaitos 
apdraustos iki 

>13,000.00įMOF

*' 1ris. • rd

Atsilankę pamatysite gėlėmis išpuoštą pirmą ištaigu- aukšta 
Laimės šaltinėlį tVishing Well. per kurį surenkama ir išdalinama 
kasmet įvairioms labdaringoms įstaigoms apie $1,200 00 Pamatysite 
plačiai žinomą didel) Chicago Savings Prezidentinį kambarį, kuru,u■■ 
vra vietos 200 asmenų ir kuris

sirinkimams. Susirinkusiems veltui jame teikiame kavą. Sis kamba
rys yra išpuoštas dideliais Jungtinių Amerikos Valstybių prezidentų 
paveikslais ir trumpomis jų gyvenimo žiniomis. Pamatysite įvairių 
rinkinių kabinetą ir daug kitų įrengimų bei patogumų, kuriais per 
metų metus naudojasi mūsų taupymo ir skolinimo nariai

Ypatingai kviečiame vaikų tėvus pradėti taupyti vaikų moks 
lui reikalingus pinigus Mes turime specialų skyrių, kuriame faunom 
mokslui reikalingi pinigai (College Bonus Savings) Šiame skyriuje 
laikomiems 
iki

pinigams mokami patys aukščiausi dividendai, net
5'4 % šiandien mokslas kainuoja nuo $6 000 iki $12.000 ir

daugiau Jei pradėsite mažais mėnesiniais indėliais taupyti nuo 
vaiko jaunų dienų, tai nei neapsižiūrėsite, kai sutaupysite mokslui 
reikalingu^ pinigus Galite pradėti $2 50, $5 00. $1000 arba net 
$25 00 sumomis į menes) Kai padėsite 200 kartų po $25 00 tai 
susidarys reikalinga suma. Tokiu būdu bus užtikrintas jaunimui 
reikalingas mokslas Vaikams bus lengvesnė ir gražesnė ateitis, o 
tėvams r-.anesnė sąžinė. (Šio mokslo taupymo skyriaus nereikli 
sumaišyti su dabar garsinamu Certificatų taupymo skyrium)

Valdyba, direktoriai ir visi tarnautojai Jūsų lauksime
JOHN PAKEL, Sr., Prezidentas

MfSŲ PILNAS PATARNAVIMAS:

veltui duodamas organizacijų su-

1 Irsured Family Savings 8 Sėli and redee.m U S Bonds
2. College Bonus Savings 9 Safety Deposit Boxes
3 Christmas Club Savings to Free Community Rooms for 12
4 Vacation Club Savings 10 your organization meeting 12
5. Home Mortgage Loans 10 (Free Coffee) 13
6 Home Improvement Loans 11. Cash checks and pay all family 14
7 All Types of Insurance 11 bil's vvith our special money 15

order checks No service charge 
to members
U S. Postai Stamp Machne 
Service.
We sėli Travelers Checks
Save-by-mail Kits
Notary Public Service

16.
17

18

large Free Parking Lots
Theatre tickets two Satur- 
each month for your chil- 
and mothers

Two
Free
days
dręn
Christmas party with gifts to
College Bonus Members

PATOGIOS VALANDOS:
MONDAY ....................... 12:00 P.M.— 8:00 P.M.
TUESDAY .................... 9:00 A.M.—4:00 P.M.
WEDNES1)AY .......................... Closed All Day
THURSDAY .................... 9:00 A.M.—8:00P.M.
FRIDĄ Y ..................  9:00 A.M.—8:00 P.M.
SATURDAY ................ 9:00 A.M—12:30 P.M.



Čiurlionio ansamblis su maestro Alfonsu Mikulskiu.

po kito bėgo landytinis; dzūkių 
mergaičių mėgstama Mikitienė, 
kurią Suktinio šešetukas pašoko 
labai grakščiai, gyvai ir elegan
tiškai; gyvataras; komiškai - 
dramatinė, gyva ir žaisminga 
grandinėlė; blezdinginis Jonkelis 
ir gražių bei nuolat besikeičian
čių formų vėjo polka (pasiut
polkė).

Suktinio šokyje, kurio bruo
žas — lengvumas, grakštumas 

j ir elegantiškumas, taip pat at- 
, siskleidė lietuviškas peizažas, jo 
ritmas ir garsai, kuris skleidėsi 
jį palydinčios muzikos fone — 

| gražiame rimto pianino, links
mo akordeono ir gamtos garsų 
iliuziją sukeliančio lumzdelio 
dialoge. Tai buvo nauja ir gra- 

' žu. Ir padėka už tai tenka R. 
. Babickui, E. Šilgaliui ir V. Kas
peravičiui.

Čiurlionio ansamblio ir Suktinio
V. KAVALIŪNAS

Birželio 3 Clevelando l etuv ai yra ir opt'nė — ir pajunti ypač 
turėjo gražią meno puotą — 
Čiurlionio ansamblio Ir Šv. Kazi
miero lituanistinės mokyklos šo
kių grupės Suktinio koncertą, 
įvykusį Slovėnų auditorijoje.

Lietuvių liaudies daina, sako 
V. Jungferis savo knygoje “Li
tą uen, Anlitz eines Volkes”, yra 
vienišų šilų ir didžiulių m'škų 
kūdikis. Jos melodijoje gyvena 
lietuviškas peizažas — tylūs eže
rai ir miškai, kuriuose aidi ge
gutė, karštos vasaros, ūkano
tas ruduo ir vakaro ilgesys.

Lietuvišką peizažą išgirsti, pa
matai — lietuvių liaudies daina

samblio koncerte, įvykusiame 
drauge su Suktiniu. Maestro A. 
Mikulskį nenugalimai traukia 

' lietuvių liaudies daina, jos žodis 
ir mintis, jos dvasios gelmės ir 
jos muzikinė forma. Tad ir šio 
koncerto repertuarą sudarė dai
nos, harmonizuotos artimai lie- 

l tuvių liaudies dainos dvasiai ir [ 
stiliui: V. K. Banaič:o — Atsi-J 
kėlus ankstųjį rytelį ir Pasku- i 
tinis vakarėlis. J. Gaidelio — 
Dainininkų maršas, J. Gruodžio

Programos pabaigoje Suktinis 
šoko kalvelį ir malūną Čiurlio
nio ansamblio dainos fone. Ir 
čia daina ir jos žodis, melodija 
ir ritmas, šokis ir choreografi
niai jo momentai, tautinių rūbų

raštai susiliejo į garsų, spalvų 
ir judesio formų poeziją.

Džiaugiantis šia saulėta meno 
puota, negalima užmiršti, kiek 
žmonių čia nuoširdžiai dirbo. Jų 
buvo daug: maestro A. Mikuls
kis, Suktinio mokytojai J. Ka
valiūnaitė ir M. Leknickas, nuo
širdžiai padedami rež. P. Mažę- į 
lio, kurio svarbiausias darbas' 
— tautinio baleto — vaid'nimo 
ištrauka — ne dėl jo kaltės 
rampos šviesų neišvydo. Paga
liau čiurlioniečiai ir Suktin o šo-' 
kėjai, kuriems ruoš'mosi kon-I 
certui dienos supuolė su inten-' 
šyviu mokslo metų pabaigos j 
darbu amerikinėse ir lituanisti-1 
nėję mokykloje, dirbo — daina
vo ir šoko ilgai trunkančiose re- I 
peticijose.

Tačiau kas visa tai, palyginus j 
su grožio momentais, kurie nu
šviečia žmogaus gyvenimą, iš
kelia jį į grožinę - dvasinę plot
mę ir kurie, parafrazuojant 
prancūzų filosofo Ravaison’o žo
džius ir mintį, sulieja jį su bega
line visatos melodija. Melodija,

■kuri aidi ir mūsų tautos kūrybo
je ir kurią išgirdome Čiurlionio 
ansamblio ir Suktinio koncerto 
dainos ir šokio interpretacijoje.

• Mykolas Karka, visą Lietu
vos nepriklausomybės laiką bu-

I vęs Panevėžio gimnazijos muzi
kos mokytojas ir Panevėžio te
atralinės veiklos vadovas, dabar 
apie 72 m. amžiaus, dar tebe- 
rengia operečių vaidinimus. Šiuo 
metu baigia rusišką operetę, B. 
Aleksandrovo “Vestuves Mali- 
novkoj”. (ELTA)

NO FEEI AGE OPEN! FREE PLACEMENT! 

Immediafe Openings! 
WOMEN TO DO

DOMESTIC WORK
FULL or PART TIME

TOP VVAGES FINEST of HOMES

DOMESTICS UNUMITED
6007 W. ROOSEVELT ROAD CICERO, ILLINOIS

PHONE — 656 - 8686 It will pay you to investigate.

CIRCUIT TV.1“™™™'
J NAUJU PARDAV1MAB - VARTOJAMU 

GREITAS patai na Vilnai - GARANTIJA 
j 2412 WK8T 71«t ST . CHICAGO, fLL. 60629. TEL.

J

Čiurlionio ansamblio dainoje. 
Joje atgyja, iškyla ir išsisklei
džia poetinė dainos erdvė: na- — Mergužėle mano miela, A. 
mai ir jų aplinka, saulėti lau-

! kai ir sodai, miškas ir jo aidas, 
kelias ir jo dinamika. Joje pa- 

’ junti, Milašiaus žodžiais, pasa
kytais kalbant apie mūsų kraš- 

| tą, tautos ir peizažo sielą — F- 
ame de la Lithuanie^ kurios gy- 

j vas ir intensyvus dvasinis bruo- 
Ižas yra gilus ilgesys.

Šią lietuviško peizažo, o drau-
• ge ir su juo giliai susijusią tau- 
' tos sielą išgirdome ir pajutome 
ir paskutiniame Čiurlionio an-

NAESU
N E E D S

SPECIALISTS
FOR

(FEDERAL CAREER C1V1L SERVICE)

ELECTRONICS AND ENGINEERING
TECHNICAL SERVICES POSITIONS

...IN CAREER 
ACCOMPLISHMENT 

Almost anywhere you go in the free world, you'll find NAESU 
Specialists on the job. As experts in their particular field, our tech- 
nicians cover the globė, going wherever the jobs calls them. We are 
currently seeking individuals experienced in:

★ ANALYSES AND EVALUATION OF FLEET MAINTEN- 
ANCE PROBLEMS WITH AIRBORNE WEAPONS AND 
SYSTEMS.

★ FLEET ENV1ROMENT WITH DETAILED KNOWLEDGE 
OF DIAGNOSTIC TECHNIOUES, PERSONNEL SKILL 
REOUIREMENTS, SUPPORT EOUIPMENT AND TECH
NICAL DOCUMENTATION.

Who are ready to take 
the N-E-X-T S-T-E-P U-P

Mikulskio — Kai aš jojau ir Iš
gertuvių daina, S. Šimkaus — 
Martyno Jankaus daina, Žalia 
žolelė žydėjo, Oi. pasakyki man 1 
saulužėle ir Oželis.

Ir čia, šio koncerto dainoje, 
ryškiai iškilo lietuviškas peiza
žas, atsiskleidė jo poezija ir dva
sia, intymiai susijusi su lietuvių 
būties gelmėmis. Atsiskleidė jo 
saulėtai žalias spalvas ir rytme
čio nuotaiką, atsikėlus ankstąjį 
rytelį, svajingas ilgesys žaliai 
žydinčioj žolelėj ir kelio dinami
ka jojant. Nuaidėjo dun-dun- 
dun, susiliedamas su paskutinio 
vakarėlio banguojančiu ilgesiu.

Tačiau dainos, kaip ir kiekvie
no meno, pagrindinė tema, cent- 

i ras ir pagrindinis objektas yra 
žmogus. Ir čia, šio koncerto dai
noje, girdėjome žmogų, matė- 

! me jį ir jautėme. Atsiskleidė jo 
būties gelmės, jo sielos aidėji
mas, susiliedamas su aplinka, 
peizažu, jo muzika ir jo dvasia.

Suktinis, kuris yra išaugęs į 
gražų trisdešimties šokėjų skai
čių ir kurio šokis, specialistų tei
gimu, yra pasiekęs aukštą lygį, I 
pašoko aštuonis šokius. Vienas |

Clevelando Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos tautinių šokių grupė 
Suktinis su mokytojais J. Kavaliūnaite, M. Leknicku ir akordeonistu 
E. Šilgaliu.

“Lito”, Aušros Vartų parapijos ir kioskos adresas:
1465 De Seve St., Gote St. Paul, Montreal 20, Qne.

I

CANADIAN DE LUXE Imported
Imported 86.8 Proof VVHISKY

BUDVVEISER BEER
Case of 24—12 oz. cans

EXPO 67 PASUS IR BONŲ KNYGUTES
Montrealyje nusipirkite su žymia nuolaida darbo dienomis Mont
realio Lietuvių Kredito Unijoje “Lite”, o sekmadieniais po 10 
vai. pamaldų Aušros Vartų parap. spaudos kioske.

EXPO 67 NAKVYNES
Rezidenciniame Montrealio rajone, prie Decarie Expressway, 

15 min. nuo Expo, atskiri kambariai vien Expo svečiams rezer
vuotame bute. Kambarys vienam $6, dviems $10 ir sekantiems 
asmenims po $2. Taip pat geros sąlygos norintiems paatostogauti 
modemiškame vasarnamyje Laurentian kalnuose.

P. Rudinskits, 2415 Park Row East, N.D.G., Montreal 28, 
Que., Canada, tel. 1-514-482-4094.

OOGNAC NAPOLEON V.R.Q.P.

DUJAKDIN V.S.O.P. Imported 
GERMAN BRANDY

SKIP S Sėli Service
LIQUOR STORE

LMPORTED POLISH 100 Proof VODKA
HYBOKOVVA Fifth $4.79

5515 SO. DAMEN AVĖ. All PHOhES WA 5.820?
JUNK - BIRŽELIO MĖN. 22, 28, IR 24 D. D.

POPULAR BRAND of Creme de Menthe, Creme 
de Caeao, or Peppermmt Sclinapps Fifth $2-79

HAMM’S BEER
Case of 24—12 oz. Throvv Away Bottles $3-49

POPULAR BRAND OF IMPORTED
8 Yr. Old, 86 Pf. SCOTCH WHTSKY Fifth $4.59

$5.29
OOEUR DE FRANCE GRANDE FINE

CHAMPAGNE OOGNAC Fifth $4.29

GRAIN ALOOHOL 190 Proof UJ8.P. Fifth $4.89

LIUTIKAS 
TAISYMAS A 
KREDITAS S 
471-2446

Finh $5,98

Fifth $3.98

Case $3.89

JEI JŪS NORITE SIŲSTI
SIUNTINĮ - DOVANAS Į USSR

NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS

PADIDINTAS DIVIDENDAS VISOM TAUPYMO Sft-TOM.

FIRMOS

Of.Particular Interest Are Personnel With

RECENT FLEET AERONAUTICAL EXPERIENCE IN 
AVIONICS • POWER PLANTS • STRUCTURAL 

ELECTRICAL • AIRFRAMES • FLIGHT CONTROL 
• HYDRAULIC and MECHANICAL SYSTEMS

Some Knowledge ot Navy 3M Wou!d Be Desirable 
Būt Not Essential

CONSIDERATION WILL BE GJVEN TO

AVIATION TECH SCHOOL GRADS
With 1 Year Practical Experience 

Seeking Opportunitv for Sccurity and Growth 

Starting Salaries:
$5,331 to 3!0.927 Annually

Based on experience. PLŪS all the benefits associated 
with a Civil Service Career

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY. INC
(LICENSKD by Vnešposyltorg)

On savings accounta on investment bonus
NUO SAUSIO MEN. I d., 1967 

Sąskaitos apdraustos iki $15,000 
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 

4071 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632

toIncumbents mušt accept assignments or changes in assignments 
such duties and geographic locations as the Commanding Officer 
NAESU. may direct. This will include travel to and from temporary 
duty stations with the Fleet and at Navai shore activities anywhere 
in the world including combat zonos

U.S. CITIZENSHIP REOUIPED FOR ALL POSITIONS.
Oualified Candidates are inv.tcd to submit resume (or preferably

Standard Form 57, obtainable at any Post Offire)
to:

ASSISTANT OPERATIONS OFFICER. DEPT. 04-A-D

Navai Aviation En<yneering Service Unit
PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19112

An Egual Opportunity Employer

I

I

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

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

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

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

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

FRANK’S T. V. & RADIO, Ine. g 
0 3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5 - 7262 P

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, RADIO. įl 
ai STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. TAIPGI ORO 

VĖSINTUVAI IR SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI.

%

r. 
N. Y,

BROOKLYN, N. 
VEW YORK 3, 
NEWARK, N. J. 
SOUTH RIVKR, 
UTICA, N. Y. 
FARMINGDALE.
PHILADELPHIA 
ALLENTOVVN, PA. 
ROCnESTER 5, N. Y. 
LOS ANGELES 4, C A L. 
CHICAGO 22, ILL. 
BALTIMORE 31. MD. 
BUFFAI.O 12, NEW YORK 
DETROIT 12, MICH. 
HARTFORD 6, CONN. 
JERSEY CITY. N. J. 
SYRACUSE, N. Y. 13204 
CI.EVELAND 13. OH1U 
HAMTRAMCK. MICH.
SO. BOSTON, MASS 
TRENTON 10, NEW JERSEY 
RAHWAY, N. J.

N. J.
N. J.
23, PA.

MUSŲ SKYRIAI
1530 BEDFORD AVĖ.
78 SEOOND AVENUE
250 MARKE’r STREET

46 WHITEHEAD AVENUE 
063 BLEICKER STREET
FREEWOOD AORES
631 ~---------------------------
126
558
107______________ _________
1241 NO. ASHEAND AVENUE 
1900 FLEET STREET
701 FILLMORE AVENUE 
11601 JOS CAMPAU AVENUE 
643-47 AIJSANY AVENUE
303 OROVE STREET
515 MARCEI.DUS STREET 
1028 RENIUWORTH AVENUE 
11889 JOS CAMPAU AVENUE
396 W. BROADWAY 
1152 DEUTZ AVENUE
717 W. GRAND AVĖ.

W. GIRARD AVENUE 
TILGHMAN STREET 
HUDSON AVENUE

SO. VERMONT AVENUE

IN 7-6466 
OR 4-1540
MI 1-1452
CL 7-6320
RE 2-7476

808-0404
PO 0-4507 
HE 5-1654

232-2042 
----  5-6550

6-2818
2-4240
5-0700
8-0208
7- 5164
5-6368

475-0746 
1-0608
0-8080
8- 1120
2-OSO6

DU 
HU
DI
TX
TO
CH
HE

4
PR
TO
AN
EX

381-8997

Kas tik turi gėrę skonį,
viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

Pirmad ir ketvirtad nuo 9 iki 9:30 vai. Kitom dienom nuo 9 iki
6 vai. vakaro. Sekmadieniais nuo 12 iki 5 vai. vakaro.



Lietuvių pranciškonų Šv. Antano gimnazijos bendrabutyje, Kennebunkporte, pamokų ruošimo metu.
Nuotr. V. Maželio

NAUJI LEIDINIAI
MOKYKLŲ LEIDINIAI MOKSLO MĖTŲ PABAIGOJE

Per eilę metų šio krašto mū
sų lituanistinėse mokyklose su
sidarė graži tradicija mokslo 
metus užbaigti kokiu nors dides
niu ar mažesniu leidiniu, kuria
me atsispindi vienos ar kitos, o 
kartais net ir kelių mokyklų 
mokslo metų eiga, pasiektieji 
mokinių rezultatai, pačių moki
nių kūrybinio rašto pastangos 
ir t. t. Vieni tų leidinių savo 
apimtimi jau panašūs į tikrus 
almanachus, kiti tik ploni sąsiu
vinėliai, vieni jų spausdinti 
spaustuvėje, kiti atmušti rota
toriumi ar dar kitokiomis spau
dos priemonėmis, tačiau visi 
gražiai iliustruoti nuotraukom s 
ir pačių mokinių piešiniais. Visi 
šie mokyklų leidiniai skatina 
mokinių iniciatyvą, ugdo jų kū
rybines - literatūrines pastan-’Puslapiuose apstu gana neblo
gas. Mokyklų vadovybės ar tė- gai suregstų kelionių aprašymų, 
vų komitetai tokį darbą remia sportinių temų ir kt.
ir tajkina jam savo išteklia s. Kadangi kiekviena mokykla 
Aplamai, šie leidiniai turi ne moko ne tik rašyti, bet ir skai- 
vien tik auklėjamosios, bet ir • tyti, Įaj tikime, kad mokinys

9% X 6% inč. formato, iliust
ruota mokyklinės veiklos nuo
traukomis, kaina $2.50.

Tai jau aštuntas šios mokyk
los kasmet išleidžiamas metraš
tis. Jis išsiskiria iš visų kitų 
mokyklų panašių leidinių savo 
didumu ir puikiu techniškuoju 
sutvarkymu bei plačia spausdi- ’ 
narnos medžiagos apimtimi. 
Trumpuos ir ilgesniuos pačių 
mokinių rašiniuos mirgėte mir
ga įvairiausios temos, pradedant 
dienos įspūdžių rašinėliais ir bai
giant jau gana laikraštininkiš- 
kai pateiktomis temomis, kaip 
“Nusivyliau dainų šventės pub
lika”, “Chicagos lietuvių ir Ly- 
ric operų Traviata”, “Kodėl da
bartinis lietuviškasis jaunimas 
griebiasi anglų kalbos?” ir pan.

Kadangi kiekviena mokykla

dokumentinės reikšmės, nes, de
šimtmečiams praėjus, jie bus 
vieni iš autent’škiausių liudyto
jų viso to, kas šiuo metu vyks
ta mūsų lietuviškoje bendruome
nėje ir ko dažnai mes lnkę per 
daugi nevertinti. Šia proga čia 
tik trumpai aptarsime keletą to
kių mūsų mokyklų leidinių, pri
siųstų laikraščiui paminėti.

• GINTARO KRANTAS. 
Moksleivių metraštis 1966— 
1967. Redaktoriai — Liucijus 
Alenskas ir Rimas Černius. Re
dakcinė komisija: Vytautas Be
teška, Danutė Bruškytė, Daina 
Danilevičiūtė, Algimantas Vik
torą ir Gaida Visockytė. Metraš
čio globėjas — Juozas Masilio- 
nis. Chicagos Aukštesniosios li
tuanistikos mokyklos tėvų ko
miteto leidinys. Knyga 232 psl.,

per visus mokslo metus vis šį

Ch.cagos Aukštesniosios mokyklcs 
išleistojo moksleivių metraščio vir
šelis.....................................................

ST. ZABRODSKAS
MIESTO IR NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTO RIUS
Atlieka remonto, perstatymo ir na

mų statybos darbus, cemento darbus 
elektros (.rengimus Ir kt. Išrūpina 
reikalingUB leidimus, iš miesto val
dybos namų statymui, pertvarkymui 
ar remontavimui.

VLsas dariais yra garantuotus Ir 
apdraustas.

2040 West 52nd Street 
Telef. — PR 8-7887 

CHICAGO, ILLINOIS 60609

į?.

I ANTONIANUM. Šv. Anta
no gimnazijos metinis leidinys 
1967 m. Spaudai paruošė Pran
ciškonų Šv. Antano gimnazijos 
mokiniai Kennebunkport, Maine. 
Atspaude pranciškonų spaustu
vė Brooklyne. Leidinys gausiai 
iliustruotas, gerame popieriuje, 
52 psl., 11x8 inč. formato.

“Antonianum” yra puikus at-

r-‘t

LIETUVI, ATOSTOGAUK SMAGIAI!
Pigu. Švaru. Šeimoms ir pavieniams. 200 pėdų nuo Atlanto. 

Atsilankę nesigailėsite.
Florida Surfside resortas. Poro pa ii o Beach,

710 South Ocean Blvd. (A-l-A).

Kviečia: sav. E. RUDAITIS ir K. JUŠKENAS
Tel.: Chicago LA 3-9219. Florida: Area code 305-942-2400

- r. sv'Jį 
įi . v»H.

t
l

MARŲUETTE PHOTŪ 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS

IR MĖGĖJAMS

PLANINGAS TAUPYMAS PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!
• Pinigų taupymui nereikia važinėti, juos galite atsiųsti paštu, 

nes mes apmokame visas pašto persiuntimo išlaidas.
• Metinis dividendas 4%% išmokamas du kart per metus už

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

fel. PR 6-8998

visas taupymo sąskaitas.

š’ais metais j Į-

SIUVIMO MAŠINOS
minimas visiems, 
gimnaziją lankiusems berniu
kams. Bet ta'pgi jis yra labai

,”-anki knyga ir visai lietuviš
kai visuomenei, nor nčiai susi
pažinti su š'os, tok'os vieninte
lės mūsuose, mokyklos mokslo 
eiga, mokymosi priemonėmis, su 
gimnazijoje veikianč ų lietuviš
kojo jaunimo organizacjų dar- 
ba’s, su mokinių poilsio valan
domis, kultūrinėmis pramogo
mis, su koncertais, vaidinimais, 
tautinių šokių ansambliu, su mo
kyklos sportininkais, dailinin
kais, literatais. O leidinyje at
spausdinti Jono El’jošiaus eilė
raščiai ir Petro Bičiūno novelė 
liudija, kad ir lietuviško rašto 
talentų pranciškonų vadovauja- 
moj gimnazijoj netrūksta. Visa 
tai rodo, kokią gilią vagą gali iš
varyti ir išvaro ši 
berniukų gimnazija.

• VYTURĖLIS.
Parko lituanistinės 
1967 metų užsklandinis leidinys, 
48 psl., 8ti/ix5y2 inč. formato, 
gausiai iliustruotas A. Kezio, 
SJ, Z. Degučio ir V. Noreikos | 
mokyklos gyvenimą vaizduojan
čiomis nuotraukomis. “Vyturė
lis” gražiai atspausdintas M. 
Morkūno spaustuvėje, išleido 
mokyklos tėvų komitetas, reda
gavo mokinių redakcinis kolek
tyvas: J. Gylytė, V. Galėnaitė, 
J. Oreska, R. Sekmakaitė, A.

(Nukelta į 7 psl.)

0EKMNA • NECCH1 • ELNA • 
PFAFF • KENMOHE 

t Šveicariškos, vokiškos, itališkos, ja
poniškos, Singei ir kitos). Taisome, 
parduodame ir nuomojame prieina
momis kainomis ir ^.lygomis. l>u> 
bas greitai ir sąžiningas. Turinu 
dalis, p. Įtaikome pagal skonį kabi 
netus. Aptarnaujame Chicagoje ir 
priemiesčiuose. Parduodam*- ir taiso 
me dulkių siurblius.

B & B SLAVINU MACIŪNE CO. 
4314 S. Archer Avė., Cbicago. III. 
(IOO32. Tel. 027-0014; 927-0045.

Vedėjas Arvydas M. Dikinis

» ♦♦ ♦ ♦ ♦♦♦♦-♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ •

M O V I N G 
perkrausto baldus iš arti ir toli.

A. BENIULIS
Chicago, III. 60629, Tel. RE 7-7083

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Mannfacturers

Rankomis išpiaustytl paveikslų 
rėmai. Pritaik'nti paveikslams 
skelbimų rėmai ir metalu aplieti 
rėmai.
2400 S. Oakley Avė., Chicago 

Tel. VIrginiai 7-7258 59

lietuviškoji
tą lietuviškai paskaito. Būtų tad 
džiugu matyti, kad mokinys gali 
apie paskaitytą dalyką ir raš
tu vienaip ar kitaip išsireikšti. 
Todėl metraštyje labai pagei
dautinas tegu ir nepretenzingas 
knygų recenzijų skyrius, kuria
me būtų matoma pačių mokinių 
tos ar kitos perskaitytos kny
gos aptarimas, šituo būdu gal 
būtų atrastas ir vienas kitas bū
simas knygų recenzentas jauni
mo laikraščiams ir aplamai lie
tuviškajai spaudai.

Pagirtina visa “Gintaro kran
to” vadovybė dar ir už tai, kad 
pakvietė metraštyje bendradar
biauti ir kitas JAV ir Kanados 
lituanistines mokyklas. Metraš
tyje savo mokinių rašinius ir 
nuotraukas skelbia dar šių mies
tų lituanistinės mokyklos: Bal- 
timorės, Brooklyno, Cicero, Cle- 

i velando (dvi), Detroito ir Toron 
to. Tuo būdu “G’ntaro krantas” 
virsta kone visos Amerikos ir 
Kanados lituanistinių mokyklų 
metraščiu - almanachu. Linkėti
na leidiniui šią savo ties'og kon
tinentinę apimtį išlaikyti ir dar 
labiau praplėsti

Pabaigai dar užuomina dėl 
viršelio. Metraščio vardas “Gin- 

, taro krantas” sakyte sako, kad I 
ir viršelio iliustracija ar pieši
nys turėtų būti į tolumas nusi
driekusi Baltijos jūros pakran
tė, gal net dail. Č. Janušo įpras- 

, tas ramios ar banguojančios jū
ros motyvas. Tuo tarpu metraš
čio viršelyje, virš “Gintaro kran 
to” pavadinimo matome A. 
Rūkštelės nutapytą ne ką kitą, 
o paprasčiausią kažkokio už
kampio kūdrą.

T 0 S
S 1.65 & $2.25

JOKIO

%

i

Marquette 
mokyklos

LIETUVIŠKA VALGYKLA. GRAŽIAUSIAS 
LIETUVIŠKAS RESTORANAS. KURIAME 

GAMINAMI LIETUVIŠKI VALGIAI.

• Skanūs valgiai
• Geras patams v mm

• Puiki itnioefen

Atdara pirmad. Ir ketvir. 9—9 va!.,

1447 So. 49fh Court
CICERO, ILUNOIS • 

Phone (Area Code 312) 656-6330

HOURS: Mun J Tue»., Thuri., Fri. 9 5; $at. 91; Wed. Cloied 
Savin,. In By Of Tše Monfh Wlll Earn from Tht ht.

N. BERTULIS

Tel, SEeley 3-4711
antr., treč ir šeštadieniais nuo

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

Atdara — nuo 6:00 valandos ryto iki 8:00 
valandos vakaro,

‘PALANGA RESTAURANT
6918 So. Western Avė. - GR 6-9758

JADVYGA ir JUOZAS BARTKUS, Savininkai

P I E

CWIEs«

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

sąskaitas
—

J

i

60650

STEIN TEXTILE CO

Naujas aukštas dividendas 

mokamas už investavimo

ON INvtSTMENTS 
Unifs of $100 00 
Dividend Checks 
Mailed Ouarlerly

“fiberglass”.
IR GAUSITE DOVANĄ, 
pirmoji, kuri parūpino vilnonių,

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

.... ANTKAD. tr PENKT....................... » v. r. tkt 5 v. ▼.VALANDOS: pirmad ir ketv........................» v. r. iki » ▼. v.
ŠEŠTAD # vi Iki 12 v. d. Trečiad uždaryta

ST. ANTHONY

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

LAUKIMO GREITAS PATARNAVIMAS 
TALPA - 350 SĖDIMŲ VIETŲ

Rezervacijoms skambinkite — 436 - 4622.
Atdara ekroad iki ketvirtad. tj v ryto iki 1 v. ryto penktad u 

Aeštadieniala iki S valandos ryto

0N BONUS SAVINGS 
Uniti of $1,000.00 

For 3 Year. 
Divldend. Paid 

Ouarterly 
or CorDpotmded

PASKOLOS
perkant namus daromos ilgiems termi
nams ir prieinamais nuošimčiais mėne
siniais išsimokė jimais.

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 VVEST CERMAK ROAD • CHICAGO ILL 60608 
OFFICE IIOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4;

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; Wednesday closed 
PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS, President

METROPOLIS-RESTORANAS
653c* S. VVESTEIiN AVĖ., CHICAGO, ILL. — TEL. 476-9009

Vienintelis lietuviškas restoranas su gerais patiekalais, kaip šašlykas, 
šnicelis ir kt.. didelis pasirinkimas vietinių ir importuotu gėrimų. 

Lietuviškoj jaukioj nuotaikoj galėsite praleisti laiką., skaniai paval
gyti ir atsigaivinti.

Atdara kasdien nuo 3 vai. popiet iki vėlumos, šeštad. ir sekmad. 
nuo 12 vai. d. iki vėlumos. Visi prašomi atsilankyti.

Savininkai PETRAS IK ANTANINA KAIŠAI

Mūsų erdviose patalpose 
turime didžiausį pasirinkimą 
visų moderniškų maldų, elek
trinių krosnių, radijo ir tele
vizijos aparatų, šaldytuvų ir 
k t j namams reikmenų

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

ROOSEVELT FURNITURE CO
F. A. RAUDONIS ir

2310 W. Roosevelt Road

FOTOGRAFAS

ŽAVIOMS NUOTAKOMS

home of 
MODERN 

photogrophy

Gowns by Martha
PORTRAITS • CANDIDS 

3213 South Morgan St, Y A 7-5858

Wiiiiinii!!! 
Oiiiiim
—T"iiii 

'’bnuiidllį

B. B. PIETKIEWICZ, Prez.

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

PAPUOŠKITE BUTĄ NAUJOMIS UŽUOLAIDOMIS. 
DAR SUSPĖSIME PAGAMINTI PAVASARIO 

SEZONUI, TIK PASIRŪPINKITE PAS

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

PIRKSITE NEBRANGIAI
STEIN TEXTILE bendrovė yra 
šilko nylons, taffeta. aksomo, ANGLIŠKŲ MEDŽIAGŲ 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. užddaryta.

Nemokama vieta mašinoms pasistatyti už kampo į šiaurę 
Jefferson Street — Cheru.n’s aikštėje.
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Paskutinė šių moksle metų pamoka Elizabeth’o lituanistinėje mokyk
loje. Nuotr. V. Maželio

I beletristikos ir eilėraščių. Tai 
teikia vilčių.

Bet kai kur randame ir tam 
tikro neatidumo. Kalba ir rašy
ba ne visur pakankamai išlygin
tos: rašoma — gyvųjų, lino ja. 

i' Pedagoginio lituan-stikos insti
tuto knygos vakaro aprašyme 
išskaičiuota deklamuotų eilėraš
čių pavadinimai ir jų deklamato
riai, tačiau eilėraščių autorius 
praleistas. Ten pat rašoma, kad 
vakaro pabaigai buvo skaitytas 
Kazio Binkio eilėraštis. Tuo tar- 

<pu anas eilėraštis buvo Kazio 
Bradūno. Nedovanotinas taipgi 
eilėraščio teksto žalojimas, kai 
viršelio 4 psl. meniškai išrašy
tas J. Aisčio posmas 
taip:

1 Po daugel metų,
Kai susitiksim vėl

barška ši-

NAUJI LEIDINIAI
(Atkelta iš 6 psl.)

Paškevičiūtė, I. Seibutytė, L. 
Rimkus, D. Narutytė, V. Kere- 
lytė, A. Dapkutė, V. Mockaitis. 
“Vyturėlio” puslapiai mirgėte 
mirga pačių mokinių p rmaisiais 
literatūriniais bandymais. Apstu 
čia trumpų rašinėlių įvairiomis, 

’ pačių mokinių pasirinktomis te
momis, kur rašantieji atpasako
ja savo vienokia ar kitokia pro
ga išgyventus įspūdžius, savo 
vaizduotėje piešia tėvų pasako
jimuose regimą Lietuvą, džiau
giasi stovyklomis, metų laikais, 
net keliauja į planetas. Kasmet 
mokslo metų pabaigoje išleid- 
džiami “Vyturėliai” liks šios, 
pačios didžiausios Chicagpje, li
tuanistinės mokyklos darbų ir 
laimėjimų liudininkai.

60629. Vieno numerio kaina — 
25 centai, mokiniams — 15 cen
tų.

Žurnalas gausiai iliustruotas 
G. Plačo, V. Beieškos ir V. Ra- 
monio nuotraukomis, 22 psl., 
11 x 814 inč. formato, spausdin
tas spaustuvėje, daro puikų es
tetinį įspūdį. Bendradarbių mo
kinių darbai suskirstyti žurnale 
į šiuos skyrius: Kalbėkime at
virai, Įvykiai ir mes, Trumpai, 
Iš pasuolės, Alma Mater, Lietu
višką knygą perskaičius. Žurna
le parodyta jau gana neblogos

I

mieli 
draugai, 

Tai mūsų gretos bus praretę 
Ir pasikeitę bus veidai.
Tuo tarpu anas posmas Ais

čio poezijoje skamba taip:
O jeigu kartais, po daugio 

metų 
Sueisim vėl, mieli draugai, 
Tai mūsų gretos jau bus 

praretę
Ir pasikeitę mūs veidai.

• TĖVYNĖS ATGARSIAI, 
1967 m. gruodžio - gegužės mėn., 
nr. 2 (45). Chicagos Aukštes
niosios lituanistikos mokyklos 
mokinių žurnalas. Vyriausia re
daktorė — Jūratė Jasaitytė. 
Kalbos priežiūra — mok. Elenos 
Songinienės. Leidžia mokyklos 
tėvų komitetas. Redakcijos ad
resas: “Tėvynės Atgarsiai”,
7252 S.' Whipple St., Chicago, 
III. 60529; platinimo skyriaus 
adresas: Linas Raslavičius, 7434 
S. Sa.crame.nto, Chicago, III.

J

“Vyturėlio” viršelis

• ŽENGIAM KARTU. Moks
leivių metraštis 1966—1967. 
Kristijono Donelaičio Aukštes
nioji lituanistikos mokykla. 
Spaudė M. Morkūno spaustuvė, 

I mecenatai — dr. Kazys ir Da- 
I lia Bobeliai. Metraštis iliustruo
tas mokyklos gyvenimą vaizduo
jančiomis V. Noreikos nuotrau
komis ir pačių mokinių piešto
mis užsklandomis. Metraščio 

'puslapiuose apstu mokinių raši
nėlių, daugiausia patriotinėmis 
temomis. “Žengiame kartu” iš 
kitų čia minimų moksleivių lei
dinių išsiskiria viena gera ypa
tybė: spausdinami gana neblo
gai pavykę bandymai rašyti li
teratūrinėmis temomis, liečiant 
perskaitytas knygas. Iš tokių 
straipsnių suminėtini: Dainavos 
šalies senų žmonių padavimai 
(Nora Spurgytė), Dvasinės silp
nybės ir stiprybės V. Krėvės 
padavimuose (Ramunė Stra- 
vinskaitė), Bernardas Brazdžio
nis — jo 60 metų sukakties pro
ga (Gintautas Šukelis).

Pavasariniai ir vasariniai 
siuntiniai 1967 metams

Iš daugelio specialiai sudarytų mūsų siuntinių 1967 metų pavasa
riui ir vasarai siūlome du, kurie yra labai praktiški, už žemą kainą 
ir į juos yra įtraukta, viskas, kas labiausiai reikalinga Jūsų arti
miesiems.

Žinoma, taip pat kiekvienas siuntėjas gali sudaryti dovanų siun
tinį savo nuožiūra, pasinaudodamas mūsų kainoraščiu.

Moteriškas (1967).
Nailoninis su diržu itališkas lietpaltis, 3 yd. vilnones angliškos 
kostiumui medžiagos, 4 yds. puikios suknelei medžiagos, 1 komp
lektas nailoninių apatinių rūbų 2 p. geriausios rūšies nailoninių 
kojinių, 1 šilkinė gėlėta skarelė, 1 nailoninė skarelė, 12 specialiai 
parinktų namų darbui adatų, 2 špūlės labai stiprių siūlų, 1 trum
pom rankovėm megstukas

Kaina $75.00.
Vyriškas (1967).
Itališkas nailoninis su diržu dėvimas lietpaltis, 3^3 yds. angliš
kos vilnonės kostiumui medžiagos, 2 nailoniniai v. marškiniai, 1 
terylino kaklaraištis, 1 komplektas apatinių rūbų, 2 p. nailoninių 
arba vilnonių kojinių, 12 įvairaus dydžio adatų, 2 špūlės labai 
stiprių siūlų, 3 jardai vilnones paltui medžiagos.

Kaina $75.00.
Jungtinis moteriškas 1967 ir vyriškas siuntinys

Kainuoja $135.00.
Tebesiunčiame ir visus kitus mūsų anksčiau skelbtus siunti

nius dar vis už tą pačią kainą.
Automobilius, dviračius, motociklus, siuvamas mašinas, 

svaiginamus gėrimus, tabaką ir maistą (sov. gamybos) pristato
me iš kooperatyvų Lietuvoje ir Sov. Sąjungoje.

Persiunčiame ir Jūsų pačių sudarytus siuntinius.

BALTIC STORES LTD.
( Z . JURAS)

421, Hackney Road, London, E. 2., England
Seniausia šioje srityje lietuvių firma, greitas ir garantuotas 

pristatymas.
Atstovai:

A. Kusinskis, 167 College Str., Sudbur.v, Ont., Canada. 
L. Radzevičius, R. R. 2. Port Arthur, Ontario, Canada.

Galime pervesti ir pinigus, už ką gavėjas turi teisę pasirinkti kas 
Jam patirfta iš specialių krautuvių.k ■■■-■■■■-- ......

• ŽIBURĖLIS, 1967 m., nr. 9. 
(Cicero Aukštesniosios lituanisti
kos mokyklos laikraštėlis. Re
dakcija: R. Alšauskaitė, V. Če- 
pelytė, K. Griniūtė, Z. Paulė- 
naitė, J. Sakalauskaitė, R. Sko- 
rubskaitė. Fotografijos: A. Prac 
kailaitės, V. Reivyčio, E. šulai- 
čio. Redakcijos globėjas: Česlo
vas Grincevičius. Leidinys 16 
psl., 8^ X 5% inč. formato, Mo
kyklos direktoriaus č. Grince- 
vičiaus vedamajame pabrėžiama 
ištikimybės tema: ištikimybė ti
kėjimui, ištikimybė gyvenamam 
kraštui, ištikimybė lietuvybei ir 
ištikimybė savo įžodžiams. O 
'toliau trumpais pasisakymais 
patys mokiniai rašo šiomis te-

f

9 Brazdžionio poezijos rinkti- gi taip pavadinta sąskaita ban- 
nei leisti komitetas, susitelkęs ke. 
Los Angeles, Californijoje, krei
piasi į viso pasaulio lietuvius, 
komunizmo agresijos atskirtus 
nuo savojo krašto, prašydamas 
pagalbos, leidžiant sukaktuvi- 
vinio poeto (60 m. amž. ir 40 m. 
kūrybos) rinktinę.

Lietuvoje poetas B. Brazdžio
nis okupantų yra niekinamas, o 
pavergtų mūsų brolių mylimas. 
Tik pavergtieji negali gauti šio 
autoriaus knygų ir draudžiami 
išreikšti jam pagarbą. Užtat lie
tuviai laisvame pasauly turime 
|>adaryti tai, kas neįmanoma 
pavergtiems broliams.

Kas yra mums Brazdžionis, 
jo poezija? Tai pačios Tėvynės 
balsas, tai garbingo lietuvio 
šauksmas ir ilgesys laisvės, tie
sos ir gyvenimo įprasminimo. 
Kol brazdžioniška kūryba skam 
bės laisvajame pasauly, tol mū
sų krašto laisvei atgauti kovo
tojų bus, tol mums gaivins vil
tis.

Brazdžionio poezijos rinktinė 
bus prasmingiausias poeto su
kakčių atžymėjimas ir drauge 
— nemažas įnašas į mūsų kūry
bos lobyną.

Visi kviečiami būti Brazdžio
nio poezijos rinktinės mecena
tais (paaukojus 25 dol.) ar gar
bės mecenatais (paaukojus 100 
dol. ir daugiau). Knygos prenu
merata — 10 dolerių.

šios rinktinės leidimo iniciato
rius ir komiteto pirmininkas 
Juozas Andrius su žmona savo 
šimtinę jau yra įteikę, tapdami 
Brazdžionio poezijos rinktinės 
leidimo garbės mecenatais.

Komiteto sąstatas: Juozas 
Andrius, pirm., Pranas Lember- 
tas, iždininkas (927—3rd Street, 
Santa Monica, Calif. 90403), ku
rio adresu prašoma siųsti če
kius; vicepirmininkai: kun. dr. 
Petras Celiešius, Bronys Raila; 
iždo globėjai: Algis Raulinaitis, 
Antanas Skirius, Ignas Medžiu
kas; komiteto nariai: dr. Elena 
Tumienė, Juozas Švaistas - Bal
čiūnas, Rūta Kulikauskienė, 
Juozas Tininis ir Alė Rūta.

Komitetas, kuris gali būti dar 
papildytas, iš anksto dėkoja 
laikraščių redaktofiams už šio 
pareiškimo atspausdinimą ir vi
suomenei — už nuoširdų ir sku
bų atsiliepimą.

Čekius prašome rašyti vardu 
“Brazdžionio Rinktinė”, kadan-
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momis: mokyklą paliekant, jei
gu aš būčiau pasaulio valdovu, 
kaip mus buvo pagrobę mar- 
siečiai, Vasario 16 minėjimas. 
Leidinėlis kuklus, bet gražiai su
redaguotas ir sutvarkytas.

S E A R S
HERITAGE MEMORIALf 
ANTKAPIAI I

PAMINKLAI 
yra pilnai garantuoti

Sears, Roebuck and Co.

• Vytauto Didžiojo Univer
siteto leidinio reikalu. Darbas, 
ruošiant spaudai minimąjį vei
kalą apie Vytauto Didžiojo Uni
versiteto veiklą, gerokai jau yra 
pažengęs pirmyn.

Lietuviškoji vsuomenė jau 
buvo per spaudą painformuota, 
kad Lietuvių profesorių draugi
jos leidžiamoji knyga turės dau
giau kaip 500 puslapių teksto, 
bus paįvairinta profesorių bei 
studentų atsiminimais, iliustra
cijomis ir universiteto personalo 
narių išspausdintų veikalų bib
liografija.

Kad veikalas duotų tikrąjį 
Universiteto veiklos vaizdą, jo 
įtaką lietuviškam kultūriniam 
gyvenimui, Lietuvių Profesorių 
Draugijai reikia atlikti didelį 
darbą: 1. Parašyti Universiteto 
įsteigimo istoriją; 2. Parūpinti 
fakultetų veiklos aprašymus; 3. 
Duoti visų pagelbinių mokslo bei 
mokymo įstaigų veiklos aprašy
mus, kad knyga galėtų atskleis
ti Vytauto Didžiojo Universite
to didžią svarbą Lietuvos kul
tūriniam gyvenimui.

Negalima pamiršti ir veikusių 
studentiškų organizacijų: Stu
dentų atstovybės, ideologinių or
ganizacijų, korporacijų, rate
lių ir t. t.

Redakcinė komisija savo po
sėdyje 1967 m. gegužės 27 d., 
kuriam pirmininkavo vysk. V. 
Brizgys, sekretoriavo kun. P. 
Dilys, nutarė kreiptis į lietuviš
ką visuomenę ir prašyti ne tik 
aukų leidiniui, bet vertingų fo
tografijų ir Universiteto veiklą 
aprašančių veikalų. Panaudota 
medžiaga su dėkingumu bus 
grąžinta.

Aukas galima siųsti prof. Sta
siui Dirmantui, 6616 South Wa- 
shtenaw 
60629.

Raštų 
Pranui
Francisco Avė., Chicago, Illi- 
nois

Avė., Chicago, Illinois

reikalais rašyti prof.
Čepėnui, 6015 South

60629.
Redakcinė Komisija

• Du debiutantai Vilniaus 
operoje. Gegužės 28 d. Vilniaus 
operoj, Traviatoj, pasirodė du 
debiutantai: dirigentas Stasys 
Domarkas ir solistė (Violetos 
rolėj) Aušra Vasiliauskaitė. Vil
niaus konservatorijai jau kele
tas metų esant apribotai, abu 
debiutantai mokėsi kitur: Do
markas Leningrade, Vasiliaus
kaitė Kijeve. Domarkas pradės 
dirbti Kauno muzikiniame teat
re, o Vasiliauskaitė dar dainuo
sianti Ukrainoj, — Lvive ir Ki
jeve.

ELECTRICAL ENGINEERS
Join LITTON INDUSTRIES

Litcom Diviiion of Litton Induttries, Ine., ha» a variaty of engineering positions 
in the communications field, offering personai and professional growth opportuni- 
tios to the successful candidates.

Openings Exist m the Foflowing Arens:

JR. & SR. ENGINEERS
Experfence In application of avallable 
integrated circuits to digital and linear 
circuits. Experience with d 1 gi tai regis- 
ters and/or linear amplifiers helpful. 
Will aaaist in redesign of existlng and 
proposed eqtiipment to design using 
large scale integrated chips Jr. & Sr. 
types required. BSEE-MSEE with 2 to 5 
ftears «xperien<^. Rangės depending on 
experience.

COMPUTER ENGINEERS
Experienced in programming airbome 
computers, systems simulation on scien- 
tific general purpose digital computers, 
knowledge of aireraft navigation equa- 
tions d esi rabi e. B S HE or BS Math with 
& »ears experience.

DIGITAL ENGINEERS
Exper. on one or more of the fol- 
lowing. Computcr archit’re, Auth- 
metic systom design, Meniory de- 
sign. Input-output system design, 
Application of Integrated circuits 
and large scale integration. Exper. 
with airborne computers desirable. 
5-8 years experience BSME, BSEE 
or MSEE preferred.
Paid Benai i ts

CIRCUIT DESIGNERS
Divesified ezporience in circuit design 
of analog and digital circuits, fitrong 
analytic ability and practical experlence 
in R&D areas of advance information 
processing systems, baekground wkth 
worst case design and analysis of cir
cuits using solid statė devices. BSEH re- 
quired. MSEE desired with 4-8 years 
experience.

RADIO ENGINESJ
Experienced in HF &. VHF am pi! f i er and 
mixer design desired in allied flelds of 
phase locked systems, yoltage oontrolled 
oscillators. A_PC and servo systems, 
BSEE reąuired wlth o years experience.

PRINCIPAI ENGINEER
Erperience required for an integrated 
circuit and large scale integrated’ circuit 
applications group. A knowledge of I.C. 
technology and application is essential. 
Prese n t circuitry and reąuirements of 
existing and proposed equipment will be 
studled with the goal of redesign using 
D.S.I. circuits. Both linear and digital 
applications exlst. Will work with pres- 
ent engineering group and existing I.C. 
manufacturing facillty to design and 
achive acceptable L».S.L chips. BSEE 
required. MSEE desired with 6-8 years 
experienca.

Excellent Company
Please call oollect, or send r esam e statlniLBreseųfc^/^lary & saJary desired to: 

BOB WALTER <»14) (136-1620

L I T C O M Litton IndustriM
LeFevre Lane New Rochelle, N. y. 10803

An Eąual Opportunity Employ.r

KAINOS nuo S74.95; į tą kainą įeina pristatymas ir 
padėjimas ant kapo. Kapinių mokesčiai atskirai.

SUTAUPOTE S APTARNAVIMAS • PATENKINTI

6153 South Western Avė. Tel. HEmlock 4 - 4800
THOMAS J. KEARN’S, vedėjas.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS

2533 West 71 st Street 
1410 So. 50th Avė., Cicero

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

KOPLYČIOS

Tel. GR 6-2345-8
Tel. TO 3-2108-09

f

I

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

I rys Moderniškos Koplyčios.
4605 - 07 South Hermitage Avenue 
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MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
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Pasirinkimas Visame Mieste
Telef. — CEdarcrest 3 * 6335

Vienas blokas nuo kapinių

f
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STEPONAS C. LACKAWICZ
W. «9th STREET Tel. REpublic 7-1213
W 23rd PI.ACF *•» virghiis 741072

PETRAS MELIONĄ.
» A1JHJKN1A 4VE Tel

ANTANAS M PHILLIPS
S. LITUANICA AVĖ. Tai. t Ards

POVILAS i. RIDIKAS
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LEONARDAS F BUKAUSKAS
i 0821 8. MICHIGAN AVĖ. Tek OOminodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
8819 8. UTCANICA AVĖ. Tel. Y Artis 7-1188 1189

VASAITIS— BUTKUS
1446 8- flOtn AVĖ. CICERO. ILL. K OLympir 2-1003

LAWN FUNERAL HOME
Sigmund J. Sutkua

7909 8TATF OAKLAWN ILI. TKL 880-2320
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MONTESSORI VAIKO HAMELIUOSE
V

AURELIJA POLIKAITIENE, Chicago, III.

Įdomu stebėti vaikus. Įdomu 
stebėti, kaip jie žaidžia, dirba, 
juokiasi, pyksta, dainuoja,, bend 
rauja vienas su kitu. Dar įdo
miau, kai gali juos matyti ir bū
ti jų nematomas.

Montessori vaikų nameliuose 
(2743 W. 69-ta gatvė, Chicago
je) kiekviena motina gali stebė
ti savo, žinoma, ir kitų vaiku3 
per tam tikslui specaliai įruoš- į 
tą langą, stiklą, veidrodį ar kaip j 
kitaip jį bepavadintume. Stebint į 
vaikus, darosi taip lengva ir 
miela, nes jauti, kad vaika: yra 
patekę į savo karalvstę. Matai, 
kaip jie jaučia, kad viskas tik
jiems čia priklauso: mokytojos, 
draugai, staliukai, kėdutės ir vi
sos mokslo priemonės. Reikia 
tik atkreipti dėmesį, kaip jie per
žengia namelių slenkstį ir kabi
na savo apsiaustėliu^.
Prasmingas vaikiškas pasaulis

Štai, gyvenimas užverda vai
kų nameliuose. Kiekvienas pa
galvoja, ką jis norėtų daryti, 
susiranda sau reikalingus da
lykus ir su dideliu atsidėjimu 
rimtai kimba į darbą. Čia mer- ■ 
gyte plauna morką, ją nuskuta, 
supiausto ir, labai patenkinta 
savo gerai pavykusiu darbu, vai
šina vaikus. “Bet tik po vieną 
gabaliuką”, — sako mergytė. 
O ten kita lygina baltinius, vėl 
kita valo kilimėlį su surbliu. Abi 
retkarčiais kažką viena kitai pa
sako. Kiek toliau berniukas “ra
šo” ant kilimėlio, kitaip tariant, 
dėsto žodžius iš didelių iškarpy
tų raidžių. Jam dar nepilni ket- 
veri metukai. Kartais uždeda 
raidę, žiūrinčią į priešingą pu
sę, bet, pagalvojęs, ją apsuka. 
Niekas jo neragina “greičiau, 
greičiau — nebėra laiko”, kas 
dažnai atsitinka namuose. Vėl 
kitur mergytė dėsto medinį že
mėlapį, berniukas stovi šalia ir 
visaip jai pataria. Kur nors ne
toliese būsimas matematikas 
skaičiuoja. Sunku būtų išvardin
ti visus jų darbus ir darbelius. 
Tik jauti, kaip natūraliai ir ra
miai srovena tas jų gyvenimo 
upelis. Negirdėti pakelto bal
so, nesimato skubančių ir ra
ginančių greičiau dirbti moky
tojų. Ir net keista, kad būdamos 
tik dvi (p. Juknevičienė ir p. 
Plačienė) sugeba pašvęsti dide
lę laiko dalį kiekvienam vaikui 
visai ramiai ir neskubėdamos. 
Gražu žiūrėti, kaip vaikai patys, 
niekieno neliepiami, vienas ki
tam padeda, kai, jų nuomone, 
ta pagalba yra reikalinga. Dar 
įdomiau, kai vienas kito klaidas 
pataiso.

Lemiamas priešmokykl’nis 
vaiko paruošimas

Šiandieninio tempo pasaulyje 
kartais atrodo, kad ir galvoti 
žmonės nebeturi laiko. Todėl1 
žvilgsnis į vaikų tokią ramią, 
tvarkingą, gerai apgalvotą ir 
gražią gyvenimo tėkmę sukelia 
dar didesnį įspūdį. Stebėdama 
juos, galvoji, kad tikrai daug ko 
galėtum atsižadėti, kad tik vai
kas galėtų būti vienas iš tų lai
mingųjų namelių lankytojų. Kar 
tais girdi sakant, “Aš taupau 
pinigus savo vaiko mokslui”. Ir 
taip norisi paklausti: “Kokiam 
mokslui? Argi tavo vaikui da

bar mokslas nereikalingas?” 
jKažin ar dažnai mes pagalvoja
me, kad taip lengva praleisti tin
kamai nesunaudotą laiką, kurio 
vėliau ir norėdami nebesugrąžin- 
sime. Tada tik, kai vaiko protas 
yra pats imliausias, yra lengviau 
šia vaikui duoti tvirtą pagrindą

skaityme, matematikoje !r ap
skritai dalykų supratime. Tada 
yra laikas paruošti jo sąmonę 
vėlesniam mokslui, tada yra lai
kas išvystyti tvirtą pasitikėjimą 
savimi. Vis daugiau ir daug:au 
pedagogų ir psichologų prieina 
Išvados, kad priešmokykl!nis 
va’ko paruošimas turi lemiamos 
reikšmės tolimesniam jo gyveni
mo pasisekimui. Amerikieč ų 
Montessori mokyklų tinklas vis 
tankėja, bet jų vaikai turi būti 
gana iš anksto užregistruojami 
ir laukti eilės, nes trūksta vie
tų. Mūsų gi mokykloje (sunku 
įtikėti) yra tušč’ų vietų Kar-
tais sunku net suprasti, kodėl
mes, turėdami tokią progą, ne- Iren!l Jackevičiūtė - Petraitienė 
norime jos išnaudoti.

Viskas lietuvių kalba

Montessori vaikų nameliuose 
(viskas pravedama tik lietuviš
kai. Tai, gal būt, irgi nepasikar
tojanti proga, kada vaikas kiek
vieną dieną mokykloje girdi lie
tuvių kalbą.

Žinoma, užaugo, užauga ir už- 
' augs vaikai ir be Montessori mo- 
'kyklų, taip kaip užauga ir pra
skleidžia žiedelius beveik visos 
gėlytės. Tik ne visų žiedeliai bū
na tokie gražūs ir dideli, nes ne 
visos jos laiku gavo saulės, van
dens ir tinkamo maisto.

★ ALIAS (Amerikos Lietu
vių inžinierių ir architektų są
jungos j Pagelbinhi moterų vie
netu buvo pavadintas ligi šiol 
žinomas Inžinierių žmonų klu
bas. Klubo pavadinimas pakeis
tas paskutiniame klubo susirin
kime. Vienetui vadovauja Irena 
Kerelienė. Valdyba ruošiasi uo
liai rudeniniam parengimui - po
būviui, kurio pelnas skiriamas 
žurnalui “Technikos Žodis”.

Lietuvaitė (1947)

• DAIL. IRENOS PETRAITIENĖS
DARBŲ PARODA

Irenos Jackevičaitės - Petrai- 
tienės tapybos darbų pai oda bir
želio 18 d. buvo atidaryta Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
mokykloje, Los Angeles, Calif. 
Parodoje išstatyta 36 paveikslai. 
Įdomu, kad parodos katalogo 
viršelis papuoštas vienu darbu, 
kuris nepriklausomybės laikais 
buvo matomas Kauno Karo mu
ziejuje. Tas paveikslas dail. bu
vo tapytas 1923 metais Romoje 
ir pavadintas “Pavergtoji Vil
nija”.

Parodos proga duodame čia 
pluoštą žinių apie pačią dailinin
kę ir jos kūrybą.

Irena Jackevičaitė - Petraitie
nė gimė Joniškyje, Lietuvoje. 
Baigusi gimnaziją, ji tuojau iš
vyko į Petrapilį pradėti meno 
studijas. Ten praleidus pustre
čių metų, persikėlė į Italiją ir 
įstojo į Karališkąją meno aka
demiją Romoje, kurią baigė ket-

i
Irena Jackevičiūtė - Petraitienė

vėrių metų bėgyje. Jos kūriniai 
mokyklos dekanui padarė tokį 
gerą įspūdį, kad jis suteikė jai 
išimtiną privilegiją nupiešti jo 
paties portretą. Baigusi akade-

LIETUVE - GUBERNATORIAUS I “ ’“"1"
RŪ W DIREKTORĖ ★ Dalia Oželytė - de la Cues- 

ta, Urbanos universiteto JAV 
alumnų (baigusiųjų universite
tą) pirmininkė Kolumbijoje, uo
liai organizuoja minimo un'ver- 
siteto kolumniečių alumnų eks
kursiją į šio universiteto 100

Teko su ja išs'kalbėti telefo
nu, ir ji papasakojo, kad savo 
.darbą labai mėgsta. Nors va- m. sukakties šventę, kuri įvyks

rašo 
moka

Pitts-

Lietuvė Margarita Kolom - 
Kadzevič ūtė yra Illinois guber- 

I natoriaus Otto Kernerio sekre
torė ir jo rezidencijos Spring- 

I fielde direktorė. Jau devyneri 
metai, kaip ji darbuojasi gub. 

I Kernerio įsta;goje. Pradėjo kai 
1 jis dar tik buvo teisėjas Chica- 
I goję.

Jos tėvas Vilimas ir motina 
Uršulė (Balčiūnaitė) yra atvy
kę į JAV iš Alytaus. Motina te
begyvena Phoenix, Arizona, ir 
Margarita savo motinai 
laiškus lietuv’škai. Ir pati 
lietuviškai kalbėti.

Margarita yra gimusi
burghe. Vaikystę praleido Rock- 
forde, III. Mokėsi Chicagoje, 
Lindbloom aukšt. mokykloje, o 
paskiau Brown verslo kolegi
joje. Baigusi mokslą, ištekėjo 
už advokato Kolom. Pradžioje 
dirbo prokuroro įstaigoje, o pas
kiau perėjo sekretor’auti pas 
teisėją Kernerį. Kai jis buvo iš
rinktas gubernatoriumi, parim
damas gubernatoriaus rūmus 
Springfielde, jis pars'kvietė ir 
lietuvę Margaritą, kuri dabar 
ten tebeina vadinamas “sočiai 
secretary” pare gas, kartu bū
dama gubernatoriaus rūmų di
rektorė. Jai tenka sukviesti sve
čius į parengimus gubernatnro- 
je, atsakyti privačią gubernato
riaus ir jo žmonos koresponden- 
? i ją ir pan.

landos ilgos, visada užimta, bet 
darbas malonus. Ji labai vertina 
gubernatoriaus asmenį ir yra 
pasiryžusi jo tarnyboje išbūti, 
kol tik reikės, kol tik galės.

Laisvalaikiu ji domisi meniš
kais kūriniais (antiųues) ir kiek 
lėšos leidžia, tas vertingas se-.Recipes”. Knygą pamatė ir ja 
nienas renka. Atostogų meru j’I susidomėjo kaimynai japonai, 
važiuoja pas savo motiną į Ari
zoną arba pas savo vaikus. Jos 
duktė Margo ištekėjusi, gyvena 
Washingtone. D. C., ir Mary- 
land universitete studijuoja tei
sę. Jos sūnus Fred studijuoja 
Notre Dame universitete, bet 
šiuo metu išvykęs į Portoriką, • knyga, kur’os 4-toji laida išieis- 
kur nori pasiekti mediko profe- i ta dar labiau papildyta, page- 
•siją. rinta ir iliustruota.

Būdama gubernatoriaus rū- * Chicagos Lietuvių moterų 
muose, ji kartais sutinka lietu- klubo, kuriam labai sumaniai va- 
vius, kurie atvyksta pa a guber-. dovau ja Kristina Aust-n. b’rže- 
.natorių arba kurie dalyvauja [j0 mėnesio pobūvis įvyko birže- 
gubernatoriaus priėmimuose. jj0 7 d. Beverly Couptry Club 
Bet tai nebūna labai dažnai. Ge-' patalpose. Dalyvaujant. per 100 
rai pažįsta mūsų generalinį kon- narių bei viešnių, debiutantėms 
sulą dr. P. Daužvardį ir ponią, dabar popiil'ariai vadmamoms 
su kuriais yra susitikusi kelis gintarėlėms. buvo įteikti gir.ta- 
kartus.

Ji kalba, kad gubernatorius 
Kerner yra labai malonus žmo
gus ir prielankus lietuviams.

J. Pr.

Lietuvės moterys 76-tame 
Visuotinės moterų klubu

federacijos metiniame
suvažiavime

• •

Birželio mėn. 5—9 d. San j rai atstovaujama. 
Francisco mieste, Hilton vieš
bučio patalpose įvyko 76-tasis 
Visuotinės moterų klubų fede
racijos metinis suvažiavimas — 
76fh Annual Convention of Ge- 
neral Federation of Women’s 
Clubs — trumpiau rašant GF 
WC. Buvo suvažiavusios atsto-

rudenį.
A Japonai užsako lietuviams 

populiarią knygą. Japonijoje at
liekančio karo tarnybą lietuvio 
kitatautė žmona gavo iš savo 
anytos Chicagoje Juzės Dauž- 
vardienės “Popular L’thuanian

Jie 'šrašė knygą iš Chicagos ir 
padovanojo kitai lietuvių porai, 
kurios vyras irgi atlieka karo 
tarnybą Tolimuose Rytuose. Ju
zės Daužvardienės receptų kny
ga “Popular Lithuanian Reci- 
pes” yra lab:ausiai grobstoma

Tiniai kaklo papuošalai, jos pa-

bei ir pagerbtos jų motinos. Gi.n 
tarėlės atliko pačos meninę da
lį — programoje atskleisdamos 
savo talentus. V. Kašubaitė su
kūrė humoristinį monologą. Pia
ninu solo paskambino V. Hofer 
ir B. Šarkaitė (Sharko). M. 
Prunskytė su V. Kašubaitė pa
dainavo duetu 3 lietuviškas dai- • 
nas, akomponuojant Beverly 
Brazytei - Block. O M. Pruns- 
kytė dar padeklamavo “Jūratę 
ir Kastytį” ir apie partizaną. E. 
Sobutytė (Sobut) sudainavo po
ra dainelių solo. L. Kučinskaitė 
(Kutchins) išstatė 4 savo pieš
tus paveikslus: 3 abstraktinius 
ir... vieną portretą iš kramto
mos gumos (įvairių spalvų) ir 
pašoko pačios sukurtą moder
nišką šokį. Šulmistraitė - Shul
mistras, poetė, padeklamavo sa
vo- sukurtą poemą apie pasi
ruošimą Gintaro baliui. Pabai
gai visas dešimtukas gintarėlių 
sudainavo gražiai trejetą lietu
viškų dainų, kurias išmokė muz. 

pilnateisiu nariu ir jau ne pirmą Genovaitė Giedraitienė, anks- 
kartą dalyvauja jos suvažiavi-1 čiau buvusi klubo pirmininkė.

Amerikos lietuvės moterys, 
susiorganizavusios į Lietuvių 
moterų klubų federaciją — Fe- 
deration of Lithuanian Women's 
Clubs, yra priimtos į šią tarp
tautinio pobūdžio organizaciją

Gintaro baliuje visuomenei pristatytos tlebiutantės (birželio 17 d.) 
South Shore Country klube. Pradedant nuo laiptų apačios: Jacąue Ann 
šulmistraitė (Shulmistras), Pallette Marie Petroš'ūtė (Petroshus), Lon
giną Leonore Kučinskaitė (Kutchins), Eilėn Marie Razminaitė (Raz
minas), Eve Louise Sobutytė (Sobut), Eileen Cathy Gribauskaitė (Gri- 
bauskas). Vaidilutė Marija Prunskytė, Viktorija Birutė Kašubaitė, Vic- 
toria Constance Hofer, Barbara Mary Šarkaitė (Sharko).

miją, dailininkė gilino studijas 
dar vienerius metus senų kūri
nių restauravimo srityje. Jos 
darbų pirma paroda įvyko Ro- 

I moję.
Baigusi studijas Italijoje, grį

žo Lietuvon kaip subrendusi dai
lininkė ir meno mokytoja. Ji 
dėstė meną įvairiose mokyklose 
apie dvidešimt metų. Tuo pačiu 
laiku ji neužmetė ir kūrybos. 
Greitu laiku jos darbai pasiro
dė pirmaujančiose vietose įvai- 

1 riuose muziejuose ir privačiuose 
namuose ne tik L:etuvoje. bet 

(Italijoje, Prancūzijoje ir Švei- 
! carijojė.

Antrasis pasaulinis karas ku- 
; riam laikui pertraukė jos. kaip 
i dail’ninkės, kelią. Tačiau, karai 
pasibaigus, ji vėl pradėjo dėsty
ti meną ir pati tapyti šį tą jau 

Į pokarinėje Vokietijoje. “Lietu- 
■ vaite” ir “Batsiuviai” yra du 
gražūs pavyzdžiai jos ano meto 
darbų. Atvykusi į JAV, Petrai
tienė tęsė savo profesiją, įam
žindama Montanos kalnų grožį 
drobėje, kartu vadovaudama ir 
aliejinės tapybos kursams, kaip 
Montanos Dailiųjų menų insti
tuto narė. Vėliau, atvykusi į Ka
liforniją. nutapė visą eilę pa
veikslų įvairiomis temom s, ku
rių dauguma yra išstatyta šio
je parodoje. Los Angeles.

Dailininkė Petraitienė yra 
dažnai dalyvavusi įvairiose ko
lektyvinėse parodose, bet taipgi 
yra surengusi ir savo vienos in
dividualių parodų. Taip pat ji 
priklausė įvairioms menininkų 
sąjungoms įvairiuose kraštuose,

vės iš Filipinų, Korėjos, Indijos, 
Graikijos, Irano ir kitų kraštų 
— viso net 1,500. Daugiausia, 
žinoma, buvo iš Amerikos, kur 
kiekviena valstybė buvo atski-

kur tik ji likimo buvo nublokš
ta. Šiandien jos kūryboj atsi
spindi tikrasis realizmas, kuris 
vyravo Romos mene prieš ketu
riasdešimt metų. Nei surrealiz- 
mąs, nei abstraktus ekspresio
nizmas, nei kiti vėliau sekę sti
liai nepaveikė jos kūrybos išraiš
kos. g. d.

muose, gražiai atstovaudamos 
Lietuvos moterims ir kartu pa
čiai Lietuvai.

Lietuvių delegacijos priešaky
je šiemet pasirodė V. Leskaitie- 
nė, plačiau lietuvių visuomenei 
Žinoma kaip Vincė Jonuškaitė, 
žymi Lietuvos operos daininin
kė, savo laiku pagarsėjusi ir už 
Lietuvos ribų. Deja, ji šį kartą 
nedainavo, bet kalbėjo: rimtai, 
/įtikinančiai, ir šiame gausiame 
suvažiavime sugebėjo patraukti 
kitataučių dėmesį į savo gimto
jo krašto likimą ir laimėti daug 
simpatijų savo vargstančiai tau-

— Pasaulyje išbarstyti lietuviai 
privalo būti puikiausiai organizuo
ti. Galima girtis milijonu išeivių, 
bet kas iš to ? Kur mes surasi
me tą milijoną, kaip mes jį pri
trauksime prie tautinio darbo? 
Mes turime sukurti racionalų tin
klą reikalingiausių organizacijų 
lietuvių kalbai ir kultūrai išlai
kyti pasaulyje ir visą žemės rutu
lį apsupti lietuviškai plakančių 
širdžių grandine.

Dr. K. Pakštas

Lietuvaitė kitataučių tarpe. Galia Žilionienė (kairėje). Baltijos Moterų 
tarybos pirmininke, ponia Rolla Castambis. graikų delegatė ir Graikijos 
gen. konsulo San Francisce žmona, ir ponia J. T. Lee, Korėjos atstovė. 
Jos darė pranešimus GFWC suvažiavime. Konvencijos užbaigime kal
bėjo Jack Valenti, Amerikos Filmų draugijos pirmininkas.

tai.
Kitos lietuvių delegacijos na

rės buvo iš San Francisco: Vy- J 
ga Dikinienė ir Aldona Kudir
kienė.

Greta Lietuvių moterų klubų 
federacijos šiame suvažiavime 
buvo atstovaujama ir Baltijos 
Moterų taryba — Baltic Wo 
men’s Council — kurią sudaro 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos mo
terų atstovės. Taip jau atsiti
ko, kad šios tarybos p’rmminkė 
ir atstovė šiame suvažiavime 
šiemet taip pat buvo lietuvė — 
Galia Zilionienė iš New Yorko. 
Šios keturios betuvės, aps'ren- 
gusios tautiniais rūbais, atkrei
pė visų dėmesį ir pateko į di
džiąją spaudą.

Pats suvažiavimas pasižymėjo 
pranešimų gausumu ir svarsto-, 
mų klausimų įvairumu, kurių 
šio straipsnelio ribose suminėti 

zir įvertinti neįmanoma.
Programa dažnai būdavo pa

įvairinama kultūringomis pra
mogomis bei iškylomis.

Lietuvių moterų dalyvavimaB 
tokiuose suvažiavimuose tikrai 
yra prasmingas ir naudingas, 
visais atžvilgiais remtinas.

I. B.
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