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Amerikiečių rašytojas

apie lietuvių dainas
Įvadas į lietuvių liaudies dainų rinktinę anglų kalba "The Flowering Lime"

Pasitaiko kartais, jog, sniegui 
tirpstant kalnuose, labai aukš
tai susiformuoja paslaptingi 
sniego klodai, kurie niekad ne
dingsta, nors saulė stipriausiai 
juos vanotų. Šie klodai, išsimė
tę aplink viršūnes, guli per vi
sus metus: šimtmečiai prabėga, 
o jie ten visuomet pasilieka. Pa
našiai yra ir su kultūromis: šen 
ir ten užtinkame tokio skaidru
mo plotų, tiesiog kalbančių prieš 
visą įsitikinimą ir samprotavi
mą. Kokia stebuklinga išlikimo 
jėga dvelkia jose. Mes sau kal
bame, kad anos seniai turėju
sios žlugti, o vienok jos impo
nuoja mums savo nemirtingu
mu.

Lietuvių dainos yra panašios 
į tuos sniegų klodus. Atrodo, 
kad jos buvo dainuojamos nuo 
neatmenamų laikų, o taipgi dari 
ir nūdien dainuojamos. Dainų 
išlikimas yra paremtas jų po-' 
etine jėga ir dvasia tos jas pa-l 
gimdžiusios šalies, kuri, apsup-1 
ta miškų, pelkių ir marių, gu
li toli nuo europietiškos civili-: 
zacijos didžiųjų vieškelių. Dai
nos reprezentuoja mums tokią 
seną poezijos formą, kaip jau 
reta šioje žemėje, nes esmėje 
daug kur jos yra būrimai, ke
rėjimai ir aukojimai dievams. 
Nors jos yra paprastos ir tuo
jau suprantamos, tačiau jos ne
priklauso mūsų žinomam pa
sauliui. Jose glūdi kažkas pas
tovaus ir betarpiško, it gyvulių 
akyse. Šie dievams skirti eilė
raščiai neparodo jokios baimės, 
nei maldauja gailestingumo. Šie 
eilėraščiai niekad nesvyruoja, 
nėra jokių arriere - pensees, nė
ra bandymų pagražinti nuogą 
lyrinį veržimąsi: dainos pačios 
dainuojasi ir prašo tiktai, kad 
joms būtų leista dainuotis. Už
tikęs jas, nustembi ir vos norisi 
tikėti, kad tokių tobulų dainų 
dar yra. Jos turi grožį ir tyrą 
primityvų orumą, viršijantį 
viską, ką aš randu Vakarų li
teratūroje, išskyrus ankstyvą
sias Graikijos salų dainas. At
rodo, kad jos buvo parašytos 
pasaulio aušroje, ir kad jos dar 
teberasoja.

Žmonėms, jas kūrusiems ir 
jas dainavusiems, labiausiai rei
kėtų pavydėti tarp visų žemėje 
gyvenusių. Jie turėjo gilų, įgim
tą jausmą paprasčiausiems da
lykams; miškams ir tekančiam 
vandeniui, mergaičių veidams ir 
dangaus spalvoms. Jie dainavo 
nedailindami, bet kiek ten yra 
dailės tame nedailinime. Jie dai
navo pilnu balsu, jausdami ga
lią savo prašymu iššaukti die
vus, jausdami savo išdidumą, 
savo mirtingą orumą. Žemė 
jiems nuplaunama dangiškomis 
liūtimis, ir nei kaltė, nei gailes
tis jų nėra palietę.

Mes esame pripratę tikėti, jog 
didinga poezija kyla tik iš di
džių ir galingų civilizacijų. Ir 
mes rodome į Graikiją, į con-

ROBERT P A Y N E*)

ųuistadorų Ispaniją ir Elzbietos 
Angliją, šios šalys buvo tada 
tokios galingos, jog drebino pa
saulį, gi dalis to galingumo pa
teko taipgi jų poezijon. Bet poe
zija nebūtinai ir ne perdažnai 
kyla iš imperinės galybės, ku
rios mažai tebebuvo VVeimare, 
o net dar mažiau pietinės Pran
cūzijos trubadūriškų karalaičių 
rūmuose. Poezija gimsta, kai 
žmonės subręsta. Kas nors iš 
nekaltos akies, iš nekalto liežu
vio ir iš klajūniškos žmogaus 
dvasios pasireiškia nežymiausio
se vietovėse. Mums neaišku, ko
dėl pirmosios graikų dainos bu
vo dainuojamos nežinomoje Ai- 
gėjo jūros saloje. Bet taip bu
vo. Mes taipgi nežinome, kodėl 
buvo tokia gausybė dainų Lie
tuvoje, tokioje nežinomoje ša
lyje, jog Europos istorija ją nu
tyli arba tik trumpai pamini ry
šium su vokiečių riteriais. Bet 
ir Lietuva turi savo imperijos 
tradiciją, ką rusai patyrė savu 
kailiu. Tačiau dainose nėra nė 
vieno tos imperinės tradicijos 
ženklo.

Dainoms įrikiuoti į joms de
ramą kontekstą turime žvelgti 
atgal. Aš esu sužavėtas anksty
viausiomis kiniečių dainomis, 
rinkiniu, pavadintu "Poezijos 
knyga”, kurį galėjo paruošti 
pats Konfucijus, štai, pavyz
džiui, dvi dainos — viena ki- 
nietiška, antra lietuviška:

Heiho, the sun in the east! 
This lovely man

Enters my chamber, 
Enters my chamber, 
And stcps through my door.

Heiho, the sun in the east! 
This lovely man
Enters my garden, 
Enters my garden, 
And stcps over the 

thrcshhold.
¥

O little sun, God’s daughter, 
Wherc have you been 

dmelling ?
Where have you been 

straying?
Why have you left us alone?

— I have kept shepherds 
warm, 

l have shielded the orphans 
Beyond the seas and 

mountains.

O little sun, God’s daughter, 
Who kindled the f iręs in the 

evening?
Who kindled the f iręs in the 

evening?
Who made your bed for you?

O morning and evening star! 
The morning star my fire, 
The evening star my bed, 
Many kinsmen have blessed 

me į 
And many are my treasures.

Aišku, kad kinietiškas eilėraš
tis turi ne tik formos panašu
mų su lietuvišku eilėraščiu, kad 
juose užtinkama ta pati švie
žia ir jausminga ypatybė, bet 
jie abu kalba apie saulę su tuo 
pačiu išskirtiniu draugiškumu 
ir pasigėrėjimu be jokių cere
monijų. Saulė ir poetas kalba
si tarp savęs intymiai, susiža
vėję vienas antru. Nors viena
me eilėraštyje saulė yra vyriš
kos, antroje moteriškos gimi
nės, tačiau esmėje abu poetai 
kalba apie tą pačią saulę, nes 
nėra kitos ir neįmanoma, kad
galėtų būti kita. Jie mato sau
lę, kuri kas rytą iš naujo kuria
si, mato nesibaigiančią dieną, 
amžinai atnaujintą pasigrožėji
mui ir džiaugsmui besikaitinan
čių jos spindėjime.

Mūsų pačių amžiuje tokie pa
prasti džiaugsmai yra reti. Yra 
pavojaus užmiršti, jog buvo 
toks laikas, kai džiaugsmo ne
trūko žemėje, kai žmonės galė
jo sakyti: "Daug giminių mane 
palaimino, ir dideli yra mūsų 
turtai”. Mūsų gi nūdieninė sau
lė yra tik atominis rutulys, mus 
bauginąs savo taipgi mirtinu 
spinduliavimu. Anųjų saulės 
veidas sveikino juos kasryt ir 
tik trumpai atsiskyrė kas va
karą. Taip ir yra dainose: pa
saulio gamta šviečia mielu vei
du bei ramiu pasigėrėjimu žmo
nių darbais. Žmogus toli gražu 
nėra pasauliui svetimas, toli 
gražu nėra paslaptingai atskir
tas nuo pirmapradžių jėgos šal
tinių. Žmogus ten yra visos kū
rinijos draugas ir mylėtojas.

Štai kodėl mūsų desperatiška
me amžiuje dainos tampa mums 
didžiai svarbios, nes jos apdai
nuoja laiką, kai džiaugsmas dar 
vaikščiojo žemės paviršiuje.

*) Robert Payne yra anglų kil
mės amerikiečių rašytojas, kelias
dešimties knygų autorius. Jis pa
sižymėjo romanais apie Kristų, 
Šekspyrą (“The Roaring Boys”), 
istoriniais veikalais apie Tolimuo
sius Rytus ir kt. Redagavo kinie
čių antologiją “The White Pony”.

Iš anglų k. vertė A. Ndž.

Viktoras Petravičius Užsklanda (medž. raiž.)

Viktoras Petravičius Medžio raižinys

XX AMŽIAUS ITALŲ POEZIJA
EUGENIO MONTALE

DORA MARKUS

Tatai buvo, kur medinis tiltas prie Coi’sini uosto 
lydi atviros jūros link ir keli žmonės, beveik nekrutėdami, 
leidžia ar traukia tinklus. Ranka tu mostelėjai į neįmatomus 
priešais krantus, kur tikroji tavo tėvynė. Paskui 
mes sekėm kanalą iki miesto dokų, dulkėmis apšviestų, 
kur lygumoj tingus pavasaris prasmigo be atminimo.

Ir čionai, kur senovinis gyvenimas taškuojąs! 
saldžiame Oriento nerimasty, tavo žodžiai spindėjo, 
lyg mirštančios žuvies žvynai.

Tavo nerimastis man primena išlekiančius paukščius, 
kurie trenkiasi į švyturius audringose! naktyse: 
tavo švelnumas taipgi vėtra, sūkuringa ir neryški 
savd atilsiuose retuose. Nežinau, kaip tu ištveri, išsekusi, 
šiame abejingumo ežere, kurs sudaro tavo širdį.
Gal tau gelbėja talismanas, kurį turi prie lūpdažio, 
duknų, dildės — tai balta drambliakaulio pelė;
ir taip tu egzistuoji!

Ir dabar tavo pražydusių mirtų bei kūdrų Korintijoj, 
prisilenkusi prie vandens, tu žiūri į karpę, 
kuri bailiai žiopčioja, į liepas, taršytų viršūnių tarpais, 
į vakaro sužėrėjimą, į užuolaidų bei krantinių namų 
suliepsnojimą vandeny.

Vakaras, kurs išsitiesia ant drėgnų lygumų, 
teatsineša motorų virpėjimą ir žąsų gegenimą, 
ir vidus baltas, kaip sniego majolikos atpasakoja 
nublukusiam veidrodžiui, kurs kitokią tave matė, 
šaltakraujišką klaidų pasaką, ir ją įrėžia tenais, 
kur niekas jos neištrins.

Tavo legenda, Dora!
Bet ji jau įrašyta žvilgsniuose tų vyrų,
kurių išdidūs ūsai linksta didžiuose auksiniais rėmais portretuose, 
ir sugrįžta kiekviename sugadintos armonikos sąskamby 
toj valandoj, kuri temdo — visuomet per vėlai.

Tenais įrašyta. Išaitveria amžinai žaliuose virtuvės lauruose, 
balsas nekinta, Ravena toli, žiaurus tikėjimas išskleidžia savo 

nuodus.
Ko nori iš manęs? Balsas, legenda ar likimas — begaliniai... 
Tačiau valanda vėlyva, vis perdaug vėlyva.

Kugenio Montale gimė 1896 m. spalio 12 d. Literatūros kritikas
ir kitataučių poetų vertėjas, vienas iš Primo Tempo steigėjų ir ilga
laikis Corriere della Serą redaktorius. Tebegyvena Milane.
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MARIO LUZI

LAS ANIMAS

Visur ugnis, romi laukų ugnis, ugnis ant mūrų, 
kur silpnas šešėlis srovena — neišsispausdatnas.
Toliau ugnis iš po kalvos kyla ir leidžiasi 
siūlagaliais per savo pelenų atbrailą — 
ugnis snaiguolėjanti iš šakonių, iš pavėsinių.

Nei pirma, nei paskui čionai atitinkamu laiku — 
nūnai viskas aplink šį šventišką bei liūdną klonį 
netenka gyvasties, netenka ugnies — ir aš pasikeičiu 
išskaičiuoju savo mirusiuosius, ir teorija atrodo 
ilgesnė, purtosi lapas nuo lapo iki pirmykščio kelmo.

Duok jiems ramybės, amžinos ramybės, nešk juos 
išganingai — šalin nuo šios pelenų bei liepsnų svajos, 
kuri grumiasi pasmaugta jų gerklėse, išsisklaido 
jų takeliuose, neryžtingai skrenda, pranyksta.
Padaryk, kad mirtis būtų mirtis, ne kitakas kaip mirtis, 
be kovos, be gyvasties — duok jiems ramybės, 
amžinos ramybės — nuramink juos.

Ten žemai aria — kur piktžolės tankesnės, 
stumia statines prie šaltinių, šnekučiuojas 
tykiuose kitimuose iš valandos į valandą.
Jauniklis išsitiesia daržo kampe, prisnūsta.

Ugnis taip romi — vos jos užtenka, jei užtenka, 
apšviesti šį pomiškiui gyvenimą, kol jis tęsiasi.
Kita — tiktai kita galėtų baigti liekanas bei daugumą: 
sunaikinti tuos palaikus, pakeisti juos ryškia, 
nesuteršiama šviesa.

Mirusiųjų reąuies gyviems, gyvųjų bei mirusiųjų 
reąuies viena liepsna. Sužadink ją: naktis jau čia, 
naktis jau plinta — ištiesia tarp kalnų 
voratinklinį savo virpėjimą — ūmai akis nebetarnauja — 
lieka tik pažinimas karščio ar tamsos.

Mario Luzi gimė 1914 m. spalio 20 d. Firenzos mieste. Vos su
laukęs dvidešimt metų, ten pat įsigijo literatūros doktoratą ir išleido 
pirmą savo eilių rinkinį. Tebegyvena Firenzoj, dėstydamas literatūrą 
ir bendradarbiaudamas spaudoj.

Viktoras Petravičius Užsklanda (medž. raiž.)

CAMILLO SBARBARO

TACI, AN1MA STANCA DI GODERE

Nurimk, džiaugsmais bei kančiom persunkta siela, 
(prie vieno ir prie kito pasikliovusi žengi).
Klausau ir negirdėt nei vieno tavo balso, 
neapgailestaujančio gailios jaunystės, 
nei pykčio, nei vilties, ar nuobodžio.
Tūnoji lyg kūnas, apglušinta beviltiškame neveiklume.
Ir mes nenustebtumėm, ar ne tiesa, siela manoji, 
jei širdis liautųs plakti, jei kvapas...
Tačiau mes žengiam. Žengiam — aš ir tu miegeiviai.
Ir medžiai yra medžiai, namai yra namai, 
praeinančios moterys yra moterys, ir visa tai, kas yra — 
yra, yra vien tiktai, kas yra.
Džiaugsmo bei kančios prietykis mus nebeliečia. 
Pasaulio sirena jau prarado savo sonatą, 
ir pasaulis lieka didžiulė tyruma.
Tyrumoj aš žiūriu išdžiūvusiom akim į save patį.

Iš italų kalbos vertė Povilas Vaišvila

Camillo Sbarbaro gimė 1888 m. sausio 12 d. Santa Margherita 
miestelyj. Anksti pradėjo spaudoj rodytis, ilgus metus bendradarbiau
damas nepaprastai sąžiningais savo vertimais. Po karo dėstė graikų 
kalbą ir išgarsėjo savo kerpių bei samanų studijomis. Tebegyvuoja 
Ponentės Rivieroj.
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Krikščionybe ir Islamas
juodojoj Afrikoj

Juodajai Afrikai pastarajame 
dešimtmetyje staigiai pakilus 
savarankiškam politiniam gyve
nimui, be galo yra įdomu pasek
ti, šio žemyno gyventojų ne tik 
politine,, visuomeninę bei kultū
rinę raidą, bet ir dvasinę religi
nio apsisprendimo problemą. Ci
vilizacijai paspartintai nugalint 
džiųpglęsA ir vietinio žmogaus 
kąmOnei plečiantis, primityvioji - 
stabmeldiškoji religija jau ne
beturi ateities. Kyla tad klausi
mas: kas ir kuo ją pakeis žmo
nių širdyse?

Atrodo, kad Islamas ir Krikš
čionybė turės užpildyti tą susi
dariusią žmogaus dvasios tuštu
mą. Tačiau, žinant Islamo ka
ringą neapykantą krikščionybei 
praeityje, vėl yra labai smalsu 
pasekti, kokie bus tarprusavio 
santykiai šių dviejų didžiųjų re
ligijų juodojoj ir laisvojoj atei
ties Afrikoj.

Džiugaus aiškumo, nors dar 
ir per ankstyvo didesnėms iš
vadoms daryti,. įneša žurnalisto 
Piero Gheddo interview su šiau
rės Camerūno, Garoua katalikų 
vyskupu Yves Plumey.

Interview įvade Piero Ghed
do, konstatuodamas, kad Isla
mas ir Krikščionybė baigia juo
dąją Afriką apvaldyti, duoda 
dar taipgi įdomios statistikos. 
Anot jo — 1931 metais Afriko
je musulmonu būVo 44 milijo
nai, kas sudarė 31% visų to 
meto Afrikos gyventojų. Po dvi
dešimties metų, 1951 metais, 
1951 metais, musulmonų skai
čius pakilo iki 80 milijonų (40% 
gyventojų), ir 1961 metais jau 
pasiekė veik 100 milijonų, arba 
44% visų kontinento gyvento
jų. Tais pačiais laikotarpiais ka
talikų 1931 metais tebuvo b 
milijonai, arba 3.5% gyvento
ji, vėliau ūgtelėta iki 15 mili
jonų ir pagaliau šiandien
pasiekta 27 milijonai, arba 11% 
viso kontinento gyventojų.

^is į pietus nuo Saharos au
gąs ir besiplečiąs Krikščionybės 
kejias savaime suvedė į są
lytį krikščionis su musulmonais, 
sudarant ne vien tiktai varžy
bos plotmėje priešiškumų, bet 
ir, abipusio susipratimo, vyk
dant socialinius uždavinius. Ži
nomas faktas, kad kai kuriose 
srityse ar kraštuose, kur gy
ventojų daugumą sudaro mu- 
suįmonai, katalikų misijos ne- 
gąli- ten įžengti, arba sutinka 
pasipriešinimą ir opoziciją, kaip 
pvz. Sudane. Kai tuo tarpu ki
tur, kaip vakarinėje ir centri
nėje Afrikoje, santykiai tarp 
krikščionių ir musulmonų yra 
nusistovėję abipusio pakantu
mo principu ir daliniu bendra
darbiavimu socialinėje srityje.

Mus daugiausia čia domina 
Camerūno kraštas, kurio situ
acija gali būti analogiška it ki
toms Afrikos tautoms. Jame ir 
gyveni minėtas žinomas vysku
pas — misionierius Yves Plu
mey, Garoua vyskupas, padaręs 
pirmuosius žingsnius sueiti į są
lytį su satd krašto iškiliaisiais 
musulmonais.

rime apie tuziną mokinių mu
sulmonų, kurie visai laisvai 
praktikuoja savo islamiškąją 
religiją.

— Papasakokite, Ekscelenci
ja, man apie tą Jūsų plačiai jau 
žinomą kreipimąsi į musulmo
nus.

— Žinau, kad tas kreipimasis 
turėjo didelio atgarsio, bet ne
manau, kad būčiau padaręs ką 
nors nepaprasto... Mes tik trokš 
tame sukurti draugiškumo bei 
susipratimo atmosferą tarp ka
talikų ir musulmonų. 1961 me
tų Kalėdų proga pasiunčiau 
kreipimąsi ; šiaurės Camerūno 
musulmonus, kuris kaip tik ir 
btivo tas paskatas arfimesniam 
susipratimui ir tarpusavio bend
radarbiavimui krašto pažangos 
labui.

-- At neniaionėtirtf1 pakartoti 
ttlan kai kurias atsišaukimo vie
tas?

— Kreipimasis buvo adresuo
tas kaip tik šiaurės Camerūno 
mūšulmonams; tame atsišauki
me sakiau, kad mes krikščionys 
kviečiame juos nugalėti visus 
pasitaikančius nesusipratimus 
bei kartėlio jausmus vardan vi
so to, kas mus jungia, turėdami 
prieš akis bendradarbiavimą, 
padarant mūsų kraštą didžiau
sios pažangos šalimi.

— Kaip Tamstai pavyko ap
tarti įyšį, kuris visiems yra 
bendras?

— Visų pirma, tai ta pati kil
mė: tikinčiųjų tėvas Abraomas, 
kuris palieka savo tėviškę ir 
šeimą, kad atsilieptų į vieninte
lio Dievo kvietimą. Vėliau — 
pats pakvietimas: būti Dievo 
liudininkais tame pasaulyje, ku
ris visuomet buvo linkęs pra
rasti tlievo esimo jausmą ir sa-
•" -'■■"■■■•‘J

meilę kitų atžvilgiu. Pagaliau 
pridėjau, kad siekti šio bendro 
tikslo skatina ne vien religiniai 
ar moraliniai motyvai, bet ir 
politiniai: visa Afrika, lygiai 
kaip ir mūsų kraštas (Camerū- 
nas) kaip tik šitio metu išgyve
na labai svarbų istorijos tarps
nį, darydama didelius žingsnius 
modernios pažangos link, šito
je taip reikšmingoje situacijoje 
reikalinga, kad mes, krikščionys 
ir musulmonai, aiškiai pabrėž- 
tume savo tikėjimą į vienintelį 
Dievą, kad mes tarpusavy my- 
lėtumėmės, kad drauge dirbtu
me dėl Afrikos ir Camerūno pa
žangios ateities.

— Kokie atsiliepimai buvo 
musulmonų į Jūsų, Ekscelenci
ja, atsišaukimą?

— Turiu atvirai pasakyti, kad 
jie buvo labai palankūs, net 
daugiau, negu buvo tikėtasi. 
Ypatingai į atsišaukimą buvo 
atkreipę savo dėmesį musulmo
nų iškilieji, lig šiol nes;tikėję, 
kad galėtų būti bet kokie sąly
čio taškai tarp krikščionių ir 
musulmonų, pasiremiant Bibli
ja, taigi ta knyga, kuri abiem 
pusėm yra šventa. Keletas žy
mesniųjų musulmonų paprašė 
manęs nurodyti jiems tas išti
sines Biblijos vietas, minėtas 
mano atsišaukime. Net musul
monų valdžios žmonės dėl viso 
to pareiškė žodžiu man savo 
pasitenkinimą, pvz. Camerūno 
teisingumo ministeris ir kiti. 
Savo pasikalbėjimų metu su Is
lamo vadais ieškojau būdų 
jiems įtikinti, kad jie suprastų 
būtinumą mums tarpusavy su
siprasti ir vengti visokių rung
tyniavimų, kuriuose pasinaudo
tų tik materialistai ir komunis-

Afrikos peizažasPranas Domšaitfa
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ir krikš- 
Aš ma- 
prinokęs 
Tai ąiš-

— Kokie Jūsų, Ekscelencija, 
santykiai su musulmonais? ..

— Mes esame misionieriai vi
siems, tad neaplenkiame ir isla
mo tikinčiųjų, nors tiesioginio 
apaštalavimo jų tarpe ir nevyk
dome, nes tai gal nebūtų nei tei
giamas, nei vaisingas darbas. 
Ieškome būdų sudaryti gerus 
draugiškumo santykius su jais 
it paveikti juos per savo mo
kyklas. Mūsų mokyklos atviros 
visiems, be to esame įsteigę spe- 
čTfilią mokyklą musulmoną jau
nimui, kuriai vadovauja vienas 
mūsų misionierius, gerai pažįs
tąs klasikinę arabų kalbą. Nors 
mokykla ir nesiekia mokinių 
tiesiogiai atversti, bet ji parodo, 
kad Bažnyčia yra lygiai susirū
pinus ir musulmonų pažanga. 
Ir tenka pastebėti, kad šik mos
tas buvo tinkamai įvertintas. 
Mūsų viduriniojoj moKykloj tu

DREVES - LIETUVOS MIŠKŲ 
PAMINKLAI

Seniau Lietuvoje buvo miškinė 
bitininkystė, bet ji jau atgyveno 
savo amžių. Drevės buvo pakeis
tos kaladėmis, kurios irgi jau be
veik išnyko, užleisdamos vietą mo 
dėmiam aviliui su rėmeliais.

Tačiau dar ir šiais laikais Vil
niaus krašte, ypač Gudo girioje 
ir šiaip pietinėje Dzūkijoje, Mar
cinkonių, Musteikos ir kitose apy
linkėse, sakoma, kad dar galima 
užtikti senų, dažnai bičių negyve
namų drevių. Jos riogso beveik be 
žievės, baltos, nelyginant kai ko
kie skeletai su iš tolo juoduojan
čia anga. Vietoj bičių jose apsi
gyveno karvelis uldokas arba pe
lėda, o nupjautoje viršūnėje pasi
renka sau stebėjimo vietą didžiu
lis erelis rėksnys arba sakalas ke
leivis. Juodosios melatos ir viso
kio didumo margieji geniai prida-

I ro juose uoksų, kasmet vis naujų, 
ne tik kamiene, bet ir storose ša
kose, tad nuolat ant žemės ran
dama rausvų smalingų skiedrų, 
išmestų skaptuojant šiuos uoksus. 

Drevė tikras žvėrelių ir 
paukščių bendrabutis

Senuose, genių apleistuose, uok
suose apsigyvena kiaunes, žalvar
niai, kukučiai, zyles, o kitą sykį 
ir nesuskaitoma daugybė šikšno
sparnių. Kartais visas šis milžiniš
kas apgyventas pušies lavonas es
ti nuo pamato iki viršūnės tikras 
žvėrelių ir paukščių bendrabutis. 
Metai po metų, uoksų skaičius vis 
didėja, tai ilgainiui visa drevė pa
sidaro beveik kiaura, bet dar sma 
linga mediena teikia jai tvirtumo 
ir ji gali išlaikyti padangėje savo 
kadaise galingų š akų griaučius.

J. Mkns

Kęstutis Zapkus Kompozicija su keturiais apskritimais
Iš parodos Grės galerijoj, Chicagoj

m. g i. \». V * .‘'SS

vo tikslu pastatyti patį žmogų. 
Galop tas pats žmogiškasis ide
alas: tęsti žmones į amžinąjį 
gyvenimą ir čia žemėje sukurti 
tokią bendruomenę, kurios pa
grindu būtų Dievo, vienintelio 
teisingumo pagrindo ir meilės 

, žmonių tarpe, pageidauta tvar
ka.

Šitie krikščionių dėsniai, sa
kiau savo atsišaukime, jungsis 
su musulmonais prieš kiekvieną 
kitą gyvenimo supratimo kryp
tį, atmetančią Dievą ir neigian
čią žmogaus dvasią, prieš kiek
vieną praktišką ar doktrininį 
materializmą. Toliau tvirtinau, 
didysis krikščionių įsakymas 
yra mylėti Dietą labiau už bet 
kokį kitą dalyką, ir artimą, tai 
yra visus kitus žmones, kaip 
pačius save, primindamas vieną 
Mahometo išsireiškimą: “Kas 
iš- jūsų nemyli savo brolio kaip 
pats savęs,, nebus .tikintysis”. 
Šiai Dievo všfiši jtykdytl if pel
nyti amžiną laimę reikalinga, 
kad visi mes, krikščionys ir mu
sulmonai, čia žemėje puošelėtu- 
me tikrą broliškumą tarp žmq- 
nių, pagerbdami teisingumą it

— Ar šitie pasikalbėjimai 
buvo naudingi?

— Suprantama, kad ne visi 
musulmonų priešiškumai krikš
čionybei tuo jau ir buvo paša
linti, nes kai kas tarp jų mūsų 
veiklos nesupranta, vis dar te- 
įtarinėdami. Tačiau turiu pa
sakyti, kad daugelis jau galvo
ja kitaip, ir tai dažniausiai tie, 
kurie yra tautos vadovybėje. 
Pvž. Camerūno prezidentas 
Ahidjo, tikintis musulmonas, 
man ne vieną kartą yra asme
niškai pareiškęs savo pagatbą 
Bažnyčiai, vertindamas misio
nierių darbą ypač socialinėje 
srityje. Prezidehtas suprantąs 
bendradarbiavimo reikalą, auk
lėjant piliečius, suvokiančius ir 
dvasinio gyvenimo reikšmę.

— Ar, Ekscelencija, manote, 
kad1 "Nekrikščioniškoms religi
joms Studijuoti sekretoriato” 
sudarymas galėtų turėti kokios 
įtakos if į Afrikos musulmonų 
su krikščionimis santykius?

— Be jokios abejonės faip. 
Juodosios Afrikos Islamas dau
giausia priklauso nuo šiaurės 
Afrikos musulmonų vadoVybėš,

ypatingai nuo Egipto, nuo egip-l 
tiškų Islamo studijų centrų. 
Toks sekretoriatas padarytų di
džiausią paslaugą mūsų afrikie- 
tiškoms misijoms, sueidamas į 
tiesioginį sąlytį su tąip musul
monų studijų., tąrptautiniais 
centrais, su musulmopų Iški
liausiomis asmenybėmis, turint 
galvoje šio meto.didesnį jų pa
kantumą krikščionims 
čionių musulmonams, 
nau, kad laikas jau 
tokiems susitikimams.
kiai pasako tas faktas, kad. kur 
tik Afrikoje buvo besikreipta, 
kviečiant bendradarbiauti, at
garsiai pasirodė visur palankūs, 
kaip pvz. tokiame Senegaly. Bet 
neturime ir pamiršti, kad yra 
dar vis dėlto tokių kraštų, kur 
Islamas tebėra, kaip ir buvęs, 
antikrikščioniškas, kaip tokia
me Sudane.

iškilieji
— Bet gi iškilieji musulmonai 

yra atviresni •• ■ ■ t r > d * >
— Ir aš taip manau, — pa

reiškė vyskupas Plumey, — kad, 
laikui bėgant, kai tarp musul
monų susiformuos dar gauses
nė ir modernesnė šviesuomenė, 
mes turėsime taipgi daugiau 
progų su ja suartėti, jei ne re
ligine, tai bent susipratimo ir 
bendradarbiavimo prasme. An
dai Marocco atstovas Vakarų 
Vokietijoje, Abdelkader EI Fas- 
si, vienos konferencijos metu 
yra pasakęs: “Krikščionybė ir 
Islamas privalo susiprasti ir ga
li susiprasti, reikia sujungti pa
jėgas iškelti tam, kas turima 
bendro, sudarant frontą prieš 
tlievo priešininkus. Vieton tar
pusavio neigimo išmokime vie
ni kitus pažinti ir suprasti".

Šitos mintys plinta šviesesnių 
ttusuhnontj tarpe. Pirtnosiris Vi
suotinio Bažnyčios susirinkimo 
sesijos metu laikraščiai rašė, 
kad d-ro Rouhani vadovauja
ma musulmonų grupė (Rouhani 
yra žurnalo “La Pensee chiite”, 
leidžiamo "'Centro Iranien de 
Formation islamiąue en Euro- 
pe” redaktorius) pasiuntė raš-, 
tą Susirinktum Sekretoriui, tarp 
kitko pareikšdami: “Susirinki
mas turėtų surasti bendro su
tarimo tarp įvairių monoteisti-| 
nių religijų kelią, norint geriau 
priešintis besiveržiančiam bedie
viškajam komunizmui. Rašte 
pageidaujama pirmoj eilėj pa-, 
gerinti santykius tarp krikščio-, 
nių ir musulmonų. Iškeliama 
taipgi punktai,, kuriuos .musul
monai norėtų matyti Visuotinia
me Susirinkime aptartus, bū-į 
tenti įsteigti komisiją, kuriai 
būtų pavesta pkfikrinti visus, 
musulmonus liečiančius, šv. 
Sosto, susirinkimų bei svarbiau-i 
šiųjų sinodų raštus, išbraukiant 
visa tai, kas pasakyta musui-. 
iW6nU adčėstf, gal būt, net klai
dingai bei įžeidžiančiai. Musub 
monai norėtų, kad ir ateityje 
Bažnyčia susilaikytų nuo užgau
lingų sprendimų Islamo ir jo 
steigėjo atžvilgiu. Lai viskas 
vyksta, anot jų, popiežiaus Jo
no XXIII-čio nurodytu kelis, 
atidarant pirmąjį Susirinkimo 
posėdį, “kad kas kartą plačiau 
būtų praveriamo? duryš ir mei
lė tikinčiųjų musulmonų atžvil
gio”. t f ryiM ; -

Iš “Osservatore Romano” 
sūlietUViOb:

frf. F. MafiNblis

'V

Prancūzų inžinierius Martenas 
1875 m. pirmą kartą gavo skystą 
plieną;

Jo garbei plienas buvo pavadin
tas mafteninu, Visi tuo atrądimu 
naudojosi, o po ilgo laiko buvo nu 
tarta Prancūzijoje jam pastatyti 
paminklą. Žinota, kad jis gimė 
1824 metais. Bet kada mirė?

Kai pradėta aiškintis jo mirties 
data, tai Martenas buvo surastas 
skurdžiame Paryžiaus priemiesty
je gyvas, visų užmirštas ir apleis
tas, sulaukęs 86 metus.

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS IR VAIKŲ LIGOS 
2737 VVest 71st Street

VAL.: kasdien nuo 6-8 vai. vak.
Šeštad. nuo 10 iki 12 valandos. 

Trečiadieniais uždaryta 
Ligonius priima pagal susitarimą 

WA 5-2017.

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

DR. JANINA JAKšEVIčIUS
JOKSA

GYDYTOJA IR CHIRURGE
VAIKŲ LIGOS 

2656 West 63rd Street
Pirmad., antrad., ketvirt. ir penkt. 

nuo 11 iki 1 v. ir nuo 4 iki 7 v. v. 
Šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortopedas, Protezistas 

Aparatai-Protezai. Med. ban. 
dažai. Špėc. pagalba kojoms 

(Arch Supports) Ir t. t.
ORTHOPEDIJOS TEHCNIKOS LAB. 

Vai. 9-4 Ir 6-8. šeštad. 9-1.
2850 W. 63rd St, Chicago 29, IU. 

' t Tel. PRospect 6-5084

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street 
kasdien 10—12 vai. ir 7—9tif.: __ .___ — ..JI, - ..

vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami 
Susitarus.

PS 8-3220.
uždaryta.

Ofiso telefonas:
Rėš. tėfef. WAftrocfc 5-5B7R

v.

Res. HE 6-1670
DR. K. G. BALU KAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

0449 So. Pulaski Rd. (Cratvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei neatBlllepla skambinti MI 3-0001

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

Resid.: 3241 VVest 66th Place 
Tel.- REpubUc 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3; treč. 
uždaryta. Antrad. ir penkt. vakarais 
nuo 7 iki 8.

• ■ . .......

Tel. ofiso PO 7-6000, rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

'telefonas: GRovehlll 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA 

. akių ligų specialiste 
PRITAIKO AKINIUS

2422 VVest Marųuette Road 
Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą. Išskyrus trečiadienius, už
daryta-
Ofiso PR 6-1795. Ilez. TR 3-0281

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS IR KRAUJO LIGOS 

2306 VVest 51st Street 
Oakley Medical Arts

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

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So, 49th Court, Cicero
Kasdien 10-12 Ir 4-7. Treč. Ir šeš- 
tąd tik susitarus.

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

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8925 VVest 59th Street
Vai.: Pirmad., antrad., ketvlrtad Ir 
penkt. nuo 1—4 p. p., 6-30-8:30
vai. vak. šeštad. 1-4 vai., trečiad. 
uždaryta.

Tel. ofiso HE 7-8818
ŪR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Ofisas 2659 VV. 59th Street

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

Uždaryta
Ofiso telefonas CL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4307 So. Kedzie Avenue 
(Kanipas Kedzie ir Archer)

VAL.: kasdien nuo 2 iki 8 vai. vak.
Tręg. ir Bekpiad. tik ausitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPED1NES LIGOS 

2745 VVest 69th Street
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę.

VAL.; Pirmad., antr., ketv., penkt 
nuo 9 iki 11 v. ryte ir nuo 6-8 v. v. 
Šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

Telef. REpublic 7-2290.

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

keičia stiklus ir rėmus
4455 S. California Avė., YA7-7381
VAL.: 10 ryto Iki 8 v. vak., trečiad. 
uždaryta, šeštad. 10 v, r. iki 2 p p.

Rez. tel. PR 9-0730

DR. L SEIBUTIS
Inkstų, pūslės ir šlapumo takų 

chirurgija
Oftsaš: Naujas adresas: 2454 ĮVest 
71st St. (71-os ir Campbell Avenue 
kanipas), tel. 776-2880; 30 N. Mlehl- 
gan avė. Suite 808. tel. CE 6-7764.

Valandos pagal susitarimą

DR, ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS
6449 S. Pulaski Rd., Tel. LU 2-5775 
arba 15542 S. Cicero, Oak Forest, III.

TEL 687-2020
Valandos pagal susitarimą. Jeigu 

neatsiliepia skambinti TE 9.1071.

DR. J, J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

rtež. tel. GRovehilI 6-0617 
Valandos: t-3 p. m. tr 6-8 p. m.

Penkt. tik 1-3 p. p. 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.

DDR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ m VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Streeet 
Kampas 63-člos Ir California 

Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak.
Šešt. 2—4 vai.

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

Kci. tVAlbrook 5-3048

Tel. ofiso ir buto OLyniplc 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th Street, Cicero 
Kasdien 1—3 vai. Ir 6—8 vai. vak., 

Išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKO LIGŲ 

SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING

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

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

Offfeo telef. CLiffsIde 4-2896 
Rezid. telef. tVAlbrook 5-3099

DR, P, STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenue 
Bendra praktika ir specialiai 

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2 — 4 tr 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais Ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą. Šeštadienlas nuo 2 
v. Iki 5 v. v.

Street 
vakar, 
tr šešt.

7-9, 
tik

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

Tel. 695-0533 Elgin 
425 No. Liberty Street, 

Route 25, Elgin, IlHnois 
Valandos pagal susitarimą

ra. ofiso HE 4-5840. rez. HE 4-2324
DR. PETČR T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 VVest 71st

Vai.: pirm., ketv. 1-4, 
sfnžr., penkt. 1-5, treč. 
susitarus.

TeL ofiso HE 4-5758; Res. HI 5-3225
DR. S, ir M. BUDRYS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2751 VVest 51st Street 

Bendra praktika ir Alergija) 
Valandos: pirm., antr., ketvirt. 2-9
vai., ponkt. 10 v. r. Iki 9 v. v., 
šeštad. 10 v. r. Iki 1 p. p. Ligonius 
priima pagal susitarimą.

Tel. ofiso 735-4477; Rez. PR 8-6960
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BLDG. 

6440 So: Ppllaski Rd.
Valandos pagal Busitarlmą.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
Valandos pagal susitarimą

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

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

Vai.: pirmad. ir ketvlrtad. 1-4 p. p., 
antrad. ir penktad. 6-8 v. v.

DR, VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
BENDRA PRAKTIKA ir MOTERŲ

LIGOS
Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St.

Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. Ir 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 Iki 8 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet Ir kitu lai
ku — pagal susitarimą.
Of. tel. flE 4-2123. Namų GI 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street
PftlmlnBJa ligonius tik susltarua 

Vai. 2—4 p. p. ir 6—8 p. p.
Treč. Ir Šešt. uždaryta

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybe — vidaus ligos 

2454 VVest 71st Street 
(71-os Ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.; kasdien 9-11 ryto ir 4-8 v. v. 
Šeštad. 9 v. r. — 2 p. p.

Trečiadieniais uždaryta

Telefonas — GRovehlll 0-2823
DR. A. VALIS-LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2524 VVest 69th Street 

Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERŲ 
LIGOS

VALANDOS: 1 Iki 4 Ir 6 iki 8 V. V. 
Šeštadienlas 1 iki 4 vai. 

Trečiadieniais uždaryta

Rez. GI 8.0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
6132 So. Kedzie Avė., VVA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia skambinti MI 3-0001.

Ofiso HE 4-1414, Rea. RE 7-6867
DR. B. GAIŽIŪNAS
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Tarp "Švabu Venecijos" - 
Lindau, Kempfeno ir Nebelhorno
Kiek įspūdžių nuotrupų apsilankius Bode no ežero 

ir Allgau srityse Vokietijoje
■>' ’ , *. ! ■ .. t 1 . ‘ •' r

V. ALSEIKA, Vokietija

! Naujas šaltinis Žalgirio mūšio 
istorijai rastas Goettingenę

Lindau su tūkstančiais žiburių 
teikia pasakos vaizdą

Tas labiausia pietuose atsidū
ręs Vokietijos miestas dar 15 
amž. buvo pavadintas “Švabi- 
jos Venecija”. Jį įkūrė žmonės, 
pabėgę nuo hunų. Pats įvažia
vimas į Lindau, ypač traukiniu, 
per pylimą, iš tikrųjų labai pri
mena Veneciją. Pagaliau Lin
dau, kaip ir Venecija, yra vir
tęs tikra turistine įžymybe. Va
saros ar ankstyvo rudens me
tu į jį traukia turistai mašino
mis ar traukiniais. Daug isto
rinių pastatų, senove dvelkian
čios gatvelės, didingą įspūdį su
darąs uostas su laivus sveiki
nančiu liūtu bei švyturiu. O kai 
savaitgaliais visas uostas su ke
liais žinomais viešbučiais dar 
apšviečiamas tūkstančiais lem
pučių, miestas teikia dar labiau 
pasakišką vaizdą.

Ligi 1955 m. priklausęs Ba
varijai, Lindau vis labiau pa- 
mėgiamas užsieniečių. Jei prieš 
karą Linidau atsilankydavo po 
100,000 svečių, tai pastaraisiais 
metais jų skaičius jau pakilo 
ligi 170,000, o nakvynių skai
čius pasiekė beveik 600,000 per 
metus. Daug ką patraukia ir 
1951 m. Lindau pradėjęs veik
ti kasino — lošimo namai.

Buv. bažnyčioje — teatre 
publika plojo jugoslavams 

Lindau, kaip ir Venecija, di
džiuojasi savo praeitimi. Viena
me jos liudininkų, 13 amž. pa
state, buv. vad. Pėsčiųjų baž
nyčioje, teko apsilankyti. 1798 
m. ten įvyko paskutinės pamal
dos, o vėliau pastate buvo ka
reivinės bei kalėjimas. Dabar — 
puošnus, jaukus teatras, kiek 
primenąs ir Kauno teatrą. Kaip 
tik su gastrolėmis buvo atvykę 
penki gabūs jugoslavai muzikai 
— liaudies muzikos išpildytojai. 
Teko stebėtis vokiškos publikos 

entuziazmu, kuri jugoslavų ne
mėgsta, tačiau, kai pasigirsta 
liaudies melodijos, dainos apie 
žydriąją Adriją ar kalnų pie
menis — publikos pasitenkini
mui nebėra galo. Politika savo 
keliu, o menas — savo.

Tarp Konstancos ir Ulmo 
bei Kempteno

Bodeno ežeras dar nuo poka
rio metų vis kažin kaip trauk
davo. Dar vis prisimena tie lai
kai, kai iš Kressbronn kaimo 
žvelgdavai į kitą tos švabų jū
ros pusę, Romanshorn link, ir 
ten matydavai tūkstančius žibu
rių, jausdavai, kad vyksta nor
malus gyvenimas krašte, kurio 
nepalietė karas su jo žiaurumais. 
Šį kartą Lindau teko lankytis 
net tris kartus — kiek pavaži
nėti po Allgau (buv. Alpgau) 
vietoves. Tai įžanga į vokišką

sias Alpes, o vietomis tos sri
tys anuos kalnus ir apima.

Visur čia gyventa lietuvių. 
Kai kur ir dabar tebegyvena 
dar vienas kitas. Tokia Kons- 
tanza laikytina vėl kitu Bodeno 
ežero srities perlu, gi joje at
mintina jau mirusio, buv. Čer
venės kankinio kun. Petraičio

Kempteno bendras vaizdas 2648 metrų aukščio kalnynų panoramoje

veikla. Nuolat tebeplauko, ypač 
■ vasaromis, laivai tarp Lindau, 
. dar Bregenzo Austrijoje ir
Konstanzos. Jie kelių aukštų ir 
būtinai dviejų klasių. Pati šiau- 

i riausia Allgau srities vietovė — 
Ulm su savo gražiąja katedra. 
Čia teko praleisti vos kelias va
landas, aplankyti katedros (vo
kiečiai vadina — Dom) vidų ir 
nustebti, kaip atstatytas mies
tas, kaip skoningi, viduram
žius primeną pastatai aplink 
katedrą, kur 1945 m. stebėjai 
tik griuvėsius.

Mieste vyko namų statybos 
paroda, daug svečių, tad nėra 
vietos viešbučiuose. Tenka nak
voti jau Kemptene. O tai vie
tovė, pokario metais priglaudu
si ne tik prof. Kolupailą, bet ir 
šimtus tautiečių. Jie tą vietovę 
ties Iller upe dar ilgai prisimins.

Nepavyko rasti lietuvių kapų
Kemptenas vis auga, vis di

dėja pravažiuojančių skaičius, 
I tad ir nėra lengva su nakvyne. 
[Tėra vos penki didesni viešbu
čiai. Kemptene, šiaip spalvinga
me miestuke, įžymybes gali pa
matyti per trumpą laiką. Įdomi 
pirmoji Vokietijoje, po 30-čio 
karo italų baroko stiliuje pa
statyta St. Lorenz bažnyčia, tik
rai žavingas 15 amž. pastatas

— Rathaus — Rotušė, 16 amž. 
atrestauruota renesanso stiliu
mi. Vė:liau pastatas dar buvo 
keičiamas ir pagaliau 1934 m. 
jo išorė buvo pritaikinta pir
mykščiam 15 m. pavidalui. Be
vaikščiojant po Kempteną, ste
bint Alpių panoramą nuo “me
džiotojo paminklo”, dar teko 
užtikti ir Ott statybos firmą, 
kur pokario metais dirbo prof. 
Kolupaila ir kiti lietuviai. Buvo 
čia gyva tremtinių veikla, lie
tuviai gyveno, veikė ir... mirė. 
Teko skubėti ir į vietos kapines
— juk Kemptene mirė ir, atro
do, buvo palaidoti 1947—48 m., 
buv. Kauno radijo “teta” Gar- 
miūtė - Eitutienė ir inž. J. Ši- 
moliūnas, dar berods ir prof. 
Hagentornas. Vietos duobkasiai 
nurodė — štai ten guli pokari
niai pabėgėliai, ties pat tvora... 
Deja, lietuvių kapų neteko ras
ti — gal jie kitur? O kadangi 
kapai, jei jais nesirūpinama, po 
tam tikro metų skaičiaus naiki
nami, čia ir verta paklausti: ar 
esama tų mirusiųjų artimųjų 
Vakaruose, ar jie tais kapais 
rūpinasi ? Dabar Kemptene tėra 
vos viena lietuvių šeima, bet, 
deja, neteko su ja susitikti.
Į Alpių viršūnę kopia ir senukai 

ir invalidai be ko,jos
Traukinys pakeleivį vėl ga- Į

Sven Ekdahl: Die Flucht der 
Litauer in der Schlacht bei Tan- 
nenberg (Lietuvių pabėgimas 

[Žalgirio mūšyje). Studija žur- 
: nale: “Zeitschrift fuer Ostfor- 
schung”. XII Jg. 1963. Heft 1. 
75—97 psl. Su 1 pav. Adresas: 
Marburg a. d. Lahn, Behring- 
weg 7.

Lenkų istorikas Dlugoszas 
XV amžiuje tvirtino, kad lietu
viai Žalgirio mūšyje buvo su
mušti ir pabėgo. Patikimesnis 
šaltinis “Cronica conflictus” tvir 
tino, kad lietuviai tik apsimes
dami pasitraukė, ir kad Ordino 
kariai, besivydami lietuvius, pa
kriko ir todėl buvo sumušti. 
Nors kai kurie lenkų istorikai 
abejojo Dlugoszu, jie ilgai lin
ko jo pusėn. Dar net Kuczynski 
savo veikalo apie Žalgirio mū
šį antroje laidoje 1960 m. tvir
tino, kad bent dešinysis lietu
vių sparnas buvęs sumuštas ir 
pabėgo. Peržvelgdamas lenkų 
istorikų nuomones šiuo klausi

beno Alpių link — šį kartą jau 
vokiškosios Allgau srities Al
pės su mažiau žinoma, bet jau
kia Pfronten vietove ir gerai 
žinomu Oberstdorfu. Pirmoje 
traukia ramybė, aplink supą 
kalnai ir viename jų Falken- 
steino pilies griuvėsiai. Į kitą 
daugiau vyksta žiemos pašliūži- 
ninkai, o vasaromis bei rudenį 
traukia didingi kalnai su Vo
kietijoje žinomu Nebelhorno 
viršūne. Tai žymiausia ir užsie
niečių vertinama vietovė Vokie
tijos - Austrijos pasieny.

Beliko stebėtis, kiek daug Vo
kietijos gyventojų — mašino
mis, spec. traukiniais, pasam
dytais autobusais skubėjo, net 
ir vėlyvu metu lankyti tą Alpių 
vietovę — Oberstdorfą. Dau
giausia traukia pakilimas į Ne
belhorno (2,224 mtr.) viršūnę, 
gi iš jos viena gražiausių pano
ramų į trijų valstybių Alpes. Į 
viršūnę su kryžiumi tenka kilti 
gondola, su persėdimu, dar ir 
oro “kėde”, po to dar ir pės
čiam bent 100 mtr. Tai lyg pa
reiga, nes kuo gi išaiškinsi, kai 
į viršūnę, vietomis slidžiomis 
uolomis, pasiramsčiuodami laz
da lipo 70 ir daugiau metų amž. 
senukai ir net vienakojis inva
lidas. Mes mylime gamtą, mes 
norime pasigirti buvę Nebelhor-

ne — gal būt, jų vienas kitas 
paaiškintų.

Šalia Bodeno ežero salos mies
to — Lindau, dar Konstanzos, 
tas Oberstdorf laikytinas tos 
Allgau įžymybe. Šveicarijos gy
ventojai gal čia ir nusišypsotų, 
jie juk turi keliasdešimt tokių 

i pat patrauklių viršūnių su vaiz- 
I dais.

Nebelhorno viršūnėje

mu, švedų istorikas Sven Ek
dahl iš Goeteborgo cituoja taip 
pat lietuvių istoriką K. Jurgėlą, 
kuris griežtai pasisakė prieš 
tendencingą lenkų istorikų Žal
girio mūšio aiškinimą, pažymė
damas, kad lietuviai nebuvo su
mušti, bet pasitraukė planingai, 
pritaikydami “totorių taktiką”.

Įdomu, kad dabar Sven Ek
dahl Goettingeno Karaliaučiaus 
archyve pavyko surasti tarp 
1413 m. aktų visiškai naują do
kumentą, kuris įrodo, kad ne 
lenkų, bet lietuvių istorikai bu
vo teisūs. Dokumentas — slap
tas raštas Didžiajam ordino ma
gistrui, kuriame jis įspėjamas 
nekartoti “dideliame mūšyje” 
padarytos klaidos vejantis ta
riamai bėgantį priešą. Rašte 
kaltinami ne tiek ordino riteriai, 
kiek po jo vėliava kovoję “sve
čiai” iš Vakarų Europos, ku
riems “rytų europiečių” kovos 
taktika buvo nežinoma. Rašto 
siuntėjas, kurio pavardė dar ne
išaiškinta, buvo ne ordino na
rys, bet neabejotinai žymus kar
vedys, to meto taktikos specia
listas, gal kuris vokiečių kuni
gaikštis. Raštas buvo prijung
tas prie laiško, kuris dar neras
tas. Prie studijos pridėta kalba
mojo rašto autentiška nuotrau
ka.

• A. Namsons, RUSIFICA- 
CION DE LOS ESTADOS BAL- 
TICOS. (Pabaltijo kraštų rusi
fikacija). Žurnale; ORIENTE 
EUROPEO. Revista trimestrai 
dėl Centro de Estudios Orien- 
tales. Redaccion y administra- 
cion: Claudio Coello, 129. — 
Madrid — 6. Director: Santiago 
Morillo S. J. Secretario: Ger- 
man Buceta. 1963 Nr. 49, 17— 
31 psl.

Statisticos duomenimis auto
rius įrodo, kad nuo 1939 iki 
1959 metų rusų skaičius Pabal- 
tyje užaugo bent 3 kartus. Lat
vijoje rusų dabar yra per 646,- 
000, Estijoje 287,000, Lietuvo
je 279,000, taigi iš viso 1,212,- 
000, o tai sudaro 22% visų Pa
baltijo valstybių gyventojų.

PABĖGĖLIAI
Pearl S. Buck

Jie ėjo per naują sostinę, svetimi ir iš 
tolimo krašto, tačiau jų nuosava žemė, gal 
būt, buvo tik už kelių šimtų mylių nuo tos 
gatvės, kuria jie dabar keliavo. Bet jiems 
tai buvo labai toli. Jų akys buvo akys tų .ku
rie išmesti staiga tam tikrų neišaiški
namų jėgų iš pasaulio, jų puikiai pažinto, ku
riame jautėsi lig šio laiko saugūs. Jie, ku
rie buvo pripratę vaikščioti krašto keliais 
ir laukais, dabar žingsniavo išdidžia naujos 
sostinės gatve, kojos mynė naują šaligat
vio betoną, o gatvė buvo pilna dalykų, ku
rių jie nebuvo matę prieš tai, automobilių 
ir kitų daiktų, apie kuriuos jie nieko nebu
vo girdėję, tačiau jie niekur nežvelgė ir ėjo 
kaip sapne, nieko nematydami.

Jų praėjo keli šimtai tuo momentu ir jie 
nematė nei daiktų, nei žmonių, lygiai kaip 
niekas nežiūrėjo į juos. Miestas buvo pilnas 
pabėgėlių, tūkstančių jų, šiaip taip pamai
tintų ir šiaip taip aprengtų, prisiglaudusių 
ant čiužinių didžiulėse stovyklose už miesto 
sienų. Kiekvieną paros valandą apskurusių 
vyrų, moterų ir vaikų eiles buvo galima ma
tyti keliaujančias stovyklos link, ir kai mies
to gyventojas juos pastebėdavo, jis galvo
davo vis su didėjančiu piktumu: “Dar dau
giau pabėgėlių — argi jie niekad nesibaigs? 
Mes visi pradėsime badauti, bandydami juos 
nors ir po truputį penėti”.

Šis piktumas, kuris yra baimės piktu
mas, vertė mažų krautuvių savininkus 
šiurkščiai barti elgetas, kurių kas valandą 
ateidavo pas duris. Taip pat žmonės darėsi 
šykštūs, mokėdami mažus, pinigus rikšoms, 
kurių buvo dešimt kartų daugiau, negu bu
vo reikalinga, kadangi pabėgėliai bandė nors 
kiek šiuo būdu užsidirbti. Taip pat tie nuo
latiniai rikšos, kurie laikė save profesiona
lais, keikė pabėgėlius, nesgi šie, bado verčia
mi, būtų vežę, ką tik sugriebdami. Kainos 
buvo mažos visiems, ir visi dėl to kentė. 
Ir kada miestas buvo pilnas pabėgėlių, bū

riais elgetaujančių prie kiekvienų durų ir 
besiveržiančių į nekvalifikuoto darbo vietas, 
mirštančių gatvėje kiekvieną šaltą apyauš
rį, kodėl kiti turėjo žiūrėti į šias naujas 
gaujas, ateinančias dabar, temstančią žie
mos dieną?

Bet jie nebuvo paprasti vyrai ir mote
rys, ne padugnės iš tų pačių vietų, kur vi
sad vargstama ir badaujama potvynių metu. 
Ne, tai buvo vyrai ir moterys, kuriais kiek
viena tauta galėjo didžiuotis. Buvo matyti, 
kad jie yra iš vieno regiono, jie dėvėjo dra
bužius, austus iš tos pačios tamsiai mėlynos 
medvilnės, lygios ir sukirptos senamadiškai, 
drabužius ilgom rankovėm, ilgus ir plačius 
apsiaustus. Vyrai nešiojo siuvinėtas prie
juostes, kurios buvo išadytos įvairiai, intri
guojančiai ir įdomiai. Moterys ryšėjo kas
pinus iš tos pačios lygios, mėlynos medžia
gos, kuriais lyg skarelėmis buvo apsisuku
sios galvas. Vyrai ir moterys buvo aukšti ir 
stipraus sudėjimo. Minioje buvo keletas vai
kinų ir keletas vaikų sėdėjo krepšiuose, pa
kabintuose ant lazdų, permestų per jų tėvų 
pečius, bet tarp jų nebuvo jaunų mergaičių 
ir kūdikių. Kiekvienas vyras ir kiekvienas 
jaunuolis nešė ant savo pečių mantą. Toje 
mantoje buvo mėlynos medvilnės patalynė 
ir antklodės. Drabužiai ir patalynė buvo 
švarūs ir stipriai pasiūti. Ant kiekvienos su
lankstytos antklodės viršaus ir nedidelio ga
balo klijuotės buvo geležinis katilas, šie ka
tilai, be abejo, buvo paimti iš molinės vi
ryklės, kada žmonės pamatė, jog jie turi 
keliauti. Bet nė vienam krepšyje nebuvo jo
kių maisto pėdsakų, taip pat nesimatė ženk
lo, kad pastaruoju metu kas nors būtų ka
tiluose virta.

Tas maisto trūkumas buvo matyti, pa
žvelgus į žmonių veidus iš arti. Pirmu žvilgs
niu prietemoj jie atrodė pakankamai gerai, 
bet kai dirstelėdavai iš arčiau, matei badau
jančių žmonių veidus, dabar desperatiškai 
judančius į paskutinę viltį. Jie nieko nema
tė iš svetimos naujo miesto aplinkos, nes 
jie buvo per arti mirties, kad ką nors maty
tų. Nauji vaizdai negalėjo sukelti jų smal- 
šurtio. Tai buvo vyrai ir moterys, kurie sto
vėjo savo žemėse tol, kol badas juos išstū
mė. Jie keliavo apsiblausęę, tylūs, vieniši, 

kaip tie, kurie žinojo, kad jie miršta, pasi
likdami gyviesiems svetimi.

Paskutinis šioj ilgoj tylių vyrų ir mote
rų procesijoj buvo sudžiūvęs senis. Jis nešė, 
permetęs per savo petį lazdą, dvi pintines, 
tą pačią patalynę ir katilą. Bet ten tebuvo 
tik vienas katilas. Antrame krepšyje buvo 
patalynė, suplyšusi ir sulopyta, bet švari. 
Nepaisant, kad našta buvo lengva, bet jos 
senam vyrui buvo perdaug. Akivaizdžiai at
rodė, kad jis normaliu laiku, buvo to am
žiaus, kada nebedirbama, ir, gal būt, buvo 
šiuo metu nepratęs tokiam darbui. Jis 
alsavo švogždamas, svirduliuodamas žengė 
pirmyn ir jo įtemptos akys, kad nepasilik-

Pearl S. Buck

tų, sekė tuos, kurie buvo prieky jo. Raukš
lėtam jo veide buvo matyti uždusimo kančia.

Staiga senis nebegalėjo toliau eiti. Jis 
nukėlė savo naštą žemyn su dideliu švelnu
mu ir susmuko ant grindinio, galvą pana
rindamas tarp kelių, užmerkdamas akis ir 
desperatiškai kvėpuodamas. Jis buvo išba
dėjęs, bet truputį kraujo subėgo į jo juodas 
skruostų dėmes. Apiplyšęs vertelga pardavi
nėjo karštus makaronus. Pasistatęs netoli 
savo pastovą, jis šaukdamas siūlė savo pre
kes, ir šviesa nuo pastovo krito ant susmu
kusios senio figūros. Vienas vyras, praeida

mas pro šalį, stabtelėjo ir žiūrėdamas su
murmėjo:

— Prisiekiu, aš negaliu šiandien daugiau 
duoti, aš taip pat nevalgiau šiandien nieko 
tik makaronus, bet čia yra senas vyras. Ge
rai, aš duosiu jam truputį iš savo sidabri
nių, kuriuos aš šiandien uždirbau rytdienai, 
aš pasitikiu rytdiena vėl. Jeigu mano senas 
tėvas būtų gyvas, aš jam duočiau, — mur
mėjo jis sau, išsitraukė iš savo suplyšusio 
diržo sidabrinį pinigą, ir po valandėlės mąs
tymo ir murmėjimo jis pridėjo dar ir vari
nį pinigėlį:

— Čia, senas tėve, — sakė su karčia 
širdgėla, — leisk man pamatyti tave val
gantį makaronus.

Senasis vyras lėtai pakėlė galvą. Pama
tęs sidabrą, jis nepakėlė rankos, tik pasakė:

— Pone, aš neelgetauju. Pone, mes tu
rime gerą žemę, ir mes niekad nebadavome 
pirmiau, turėdami tokią puikią žemę. Bet 
šįmet pakilo upės, ir žmonės šiuo metu ba
dauja, turėdami ir geras žemes. Pone, mes 
nepasilikome sėklai. Mes suvalgėme ir sėk
lą. -Aš sakiau jiems, kad mes negalime val
gyti sėklos. Bet jie buvo jauni ir alkani ir 
jie suvalgė.

— Paimk, — pasakė vyras, numetęs pi
nigėlius į seno vyro apsiausto skverną ir 
nuėjo dūsaudamas.

Vertelga paruošė dubenį makaronų ir 
sušuko:

Kiek tu valgysi, senasis vyre?
Senis jaudinosi. Jis žiūrėjo smalsiai į sa

vo apsiaustą ir kai pamatė du pinigėlius, 
varinį ir sidabrinį, pasakė:

— Mažo dubenėlio bus gana.
— Argi tu tegali valgyti tik tokį mažą 

dubenėlį? — paklausė nustebęs pardavėjas.
— Tai ne man, — atsakė senis.
Nustebęs pardavėjas žvilgterėjo, bet, bū

damas paprastas vyras, jis nieko daugiau 
nebesakė. Ir kai jis paruošė dubenėlį, vėl 
šūktelėjo “Štai”, žiūrėdamas, kas čia da
bar valgys.

Senis su didelėmis pastangomis atsikė
lė, paėmė dubenėlį savo drebančiom rankom 
ir pasisuko prie savo antrojo krepšio. Ten, 
pardavėjui stebint, senis skleidė šalin duk
nas iki galėjo išvysti susiraukšlėjusio veido 

mažą berniuką, gulintį su stipriai užmerk
tomis akimis. Kas nors galėjo sakyti, kad 
vaikutis miręs, išskyrus tai, kad tada, kai 
senis pakėlė berniuko galvą ir dubenėlio 
briauna palietė mažyčio burną, jis pradėjo 
silpnai ryti, ligi karštas mišinys dingo. Se
nis gi murmėjo:

— Ten, mano širdie — ten, mano vaike.
— Jūsų anūkas? — paklausė pardavėjas.
— Taip, — atsakė senis, — tai mano 

vienturčio sūnaus sūnus. Abu, mano sūnus 
ir jo žmona, nuskendo, dirbdami lauke, kai 
pylimas išgriuvo. ric

Jis apdengė švelniai vaikutį ir tada,, tu
pėdamas, jis apsuko rūpestingai liežuviu 
dubenėlį, išlaižydamas paskutinius maisto 
krislelius. Tada, kai jis galvojo, jog yi*a jau 
pavalgęs, ištiesė dubenėlį atgal prekybinin
kui.

— Bet tu turi dar sidabro, — sušuko 
apiplyšęs vertelga, — dar labiau nustebęs, 
kai pamatė, kad senis daugiau maisto neuž
sako.

Senis papurtė galvą:
.-r- Tai yra sėklai, — jis atsakė. — Taip 

tikrai, kaip aš tave matau, aš .žinau, jog už 
tai nusipirksiu sėklos. Jie suvalgė sėklą, ir 
kuo dabar galima žemę vėl apsėti?

— Jeigu aš nebūčiau pats toks vargšas, 
— pasakė pardavėjas, -j- gal aš tau ir duo
čiau dar dubenį, bet duoti ką nors žmogui, 
kuris dar turi sidabro? — jis sumišęs pa
purtė galvą.

— Aš jūsų neprašau, brolau, — pasakė 
senis. — Gerai, aš žinau, kad jūs to negalite 
suprasti. Bet jeigu jūs turėtumėte žemės, 
jūs žinotumėte, kad privalote vėl sėti, arba 
badauti kitus metus. Geriausia, ką aš galiu 
savo anūkui padaryti, tai nupirkti truputį 
sėklos dirvai. Taip, net tada, kai aš mirčiau, 
kiti ją pasėtų. Žemė privalo būti apsėta. ■

Jis vėl pakėlė savo naštą, jo senos kojos 
drebėjo ir jo akys įtemptai žvelgė priekin 
ilga ir tiesia gatve, kuria jis krypavo toliau.

Vertė Al. Baronas

Copyright @ 1933 by Pearl S. Buck. Rene- 
wed. Šiai novelei išspausdinti “Drauge” Nobelio 
premijos laureatė davė vertėjui specialų leidi

mą.



PRIEŠTARAVIMAS PAČIAM 
PARODOS DAILININKUI

Įspūdžiai ir mintys, Algirdą Kurauską pamačius

KAZYS BRADCNAS

Įspūdžius iš Algirdo Kuraus
ko šiuo metu Čiurlionio galeri
joje vykstančios parodos visai 
paranku pradėti paties dailinin
ko žodžiais, pasakytais praėju
sio savaitgalio “Drauge” spaus
dintam pokalbyje: “Parodoje 
darbai tikrumoje yra savaitga
lių ir laisvalaikio bandymai, 
eksperimentai su medžiaga bei 
technika, nepažįstamomis ir 
man nebandytomis priemonė
mis”. Tik tegu Algirdas Kuraus
kas atleis, jeigu šių jo žodžių 
čia negalėsiu imti už tikrą pi
nigą ir pats vengčiau po jais 
pasirašyti. O kodėl ? Motyvų bū
tų visa eilė.

Laisvalaikio Ir savaitgalio 
prasmė

Pirmiausia nesutikčiau su tų 
žodžių tokia tarpeilutine kukli- 
nimosi prasme. Argi savaitgalių 
ir laisvalaikių darbas jau savai
me savyje slepia kurią nors 
menkavertišką etiketę? Juk ir 
Kudirka savo eilėraščius pava
dino tik “Laisvosiomis valando
mis”, prisipažindamas, kad jie 
parašyti lyg tik tarp kitko, lyg 
skirti tik dykinėjimo valandų 
pasiskaitymui. Tačiau paties au
toriaus nuomonė laiko eigoje 
čia visai nieko nereiškė — eilė
raščiai liko ir neišbraukiama 
lietuvių literatūros chrestomati
jų ir poezijos antologijų dalimi. 
Tas pat būtų pasakytina ir apie, 
sakysim, H. de Toulouse Laut- 
rec ar Rembrandto, rodos taip 
laisvai ir nerūpestingai atliktus 
piešinius, kurių išpildymui, tik-, 
riausiai, jiems nereikėjo nei die-. 
nų. nei savaičių laiko, nei kokio i 
nors ilgo rengimosi pradėti. OI 
vis dėlto ir vieno ir antro pieši
nukai šiandien jau yra muzieji
nės brangenybės.

daromo objekto finaline stadija, 
paskutiniuoju obliaus patrauki
mu ar ylos dūriu. Tikrasis kū
rėjas to tikrumo niekada nega
li jausti.
Eksperimentas dėl eksperimento

Iš kitos pusės pats eksperi
mentas dar negarantuoja pa
veikslo, raižinio ar piešinio ver
tės. Pats eksperimentas savyje 
dar nėra jokia vertybė. Jis yra 
tik viena iš būtiniausių nusitei
kimo priemonių, siekiant kūry
binių aukštumų. Jeigu jau su
tikti su Algirdo Kurausko eks
perimento sąvokai teikiama ne
va tai neigiama prasme, tai, tur 
būt, arčiausiai jos ir būtų ne A. 
Kurausko grafika, bet tapybi
niai dailininko užmojai. Mūsų 
dailininkų pa t odose jau visokių 
eksponatų ma'ius. negalėtume 
pasakyti, kad Kurausko alie
jaus ar temperos darbai būtų 
už daugelį kitų menkesni. Ta
čiau, šiaip ar taip, vargu ar Ku
rausko tapyba prilygsta Ku
rausko grafikos meistriškumui.

Kurausko grafiku

O apie A. Kurausko grafiką 
kalbant, vėl sunku būtų sutikti 
su dailininku, kad čia dar esa
ma jam “nepažįstamų ir neban
dytų priemonių”. Atvirkščiai. 
Ir jo grafikos šakota tematika 
ir didžiai įvairi faktūra liudija, 
kad dailininkas čia yra savo že
mėje, čia leidžiasi į nuotykin- 
giausius eksperimentus, čia yra 
ir geriausi tų eksperimentų re- 

| zultatai. Pro daugelį lino, me
džio ar popieriaus raižinių, pro 
litografiją ar tušo piešinius ne
galima parodoje greitosicmis 
praeiti. Vieni jų patraukia gai
vališka brūkšnio, baltos ar juo
dos dėmės jėga, kiti kruopščiu, 
tiesiog duererišku linijos išieš
kojimu, kiti vėl kompozicijos 
tokiu tikru- surakinimu. Saky
sim, kad ir medžio raižinys šv. 
Sebastijonas. Kokia strėlių — 
centran zvimbiančių linijų — 
dinamika ir koks elektrinis kan
čios virpėjimas trumpų, baltų 
brūkšnių spiečiuje.

- Gėrėkis, liet ir susimąstyk
Šitaip, o ne kitaip, norėtume 

žiūrėti (tegu nebūtinai kokia 
vertės lyginimo prasme) ir į 
Algirdo Kurausko kukliai sten
dų užnugaryje sukabintus’ pie
šinius. Va, kad ir tie daugumo
je Vilniaus ir Kauno architek
tūrų plastiški eskizai, atlikti su 
tokia trapia elegancija ir tokiu 
lengvu šviesos ir šešėlių žais
mu. Čia nieko įtemptai ir neieš
kok. nieko nemedituok, tik žiū
rėk ir gėrėkis.

Gi jeigu tu vis dėlto būsi lin
kęs susimąstyti, tai tikrai ilgiau 
stabtelėsi prie monotipine tech
nika atliktų piešinių, pažymėtų 
17 ir 18 numeriais. Pirmajame 
akį maloniai stebina ir mintį 
patraukia labai savotiška lietu
viškos skrynios ornamento ir 
tolimosios vandenyno salos ko
ne ritualinės kaukės sintezė: 
kartu ir viskas labai nauja ir 
labai sena, bet matyta pirmą 
kartą. Gi šalimais esantis 18 
numeris, jau kalba tik lietuviš
ko kapinyno mistika: pro plas
tiškąją geležinių vartų pynę 
siurbiasi į tamsą vėlinių vaka
ro žiburių šviesa, taip sugesty
viai pagaunanti žiūrovą.

Eksperimento palaima
Negalima būtų taipgi su pa

rodos dailininku sutikti, jog jo 
•čia išstatyti darbai yra tik "eks
perimentai su medžiaga” kokia 
nors neigiamąja prasme. Eks
perimentinis bruožas man kaip 
tik kalba už autentiškiausią A. 
Kurausko kūrybą, ir jos vertė 
kaip tik sumažėja tuose dar
buose, kur eksperimento jaučia
ma mažiausiai, kur pirman pla- 
nan išplaukia amatininkiškasis 
Kurauskas. Gi kiekviena tikroji 
ir išsekančioji kūryba yra kaip 
tik tas naujumas, tas atradi
mas to, ko dar kitų nebuvo ras
ta. O ieškojimas naujo visada 
didžiausia dalimi yra eksperi
mentas, kur galutinis rezultatas 
tokiu atveju niekada nėra šim
tu procentų tikras, nes tik įgu
dęs stalius ar batsiuvys savam 4516 S. Washtenaw Avė 
darbe gali būti visiškai tikras 3

Pasisakant už grafiką

Šias “diskusijas” su pačiu 
dailininku baigiant, reikia kons
tatuoti mūsuose vyraujančias 
pa ankesnes nuotaikas aplamai 
tapybos menui, o ne grafikai, 
lyg pastaroji būtų pačioje sa
vo esmėje mažiau vertinga už 
aliejines drobes, šiai nuotaikai, 
atrodo, nebuvo atsispirta ir šį 
kartą, iš parodos Čiurlionio ga
lerijai renkant ne kurį nors Ku
rausko grafikos darbą, o tapy
binį kūrinį. Tuo tarpu ir minia
tiūrinis grafikos dalykėlis, kar
tais menine prasme gali būti 
daug vertingesnis net už dide
lio formato drobę.

ŽIEMINIŲ 
N G Ų 

DURŲ
• STAINLESS

• ALUMINUM

NYIjON-VINYL

RAUDONMED.

PUŠŲ

SPALVOTO

GARANTUOTI 
VISI DARBAI

14 metą puikios 
darlmoties

Nemok, apkainavtanas tel.:

CL 4-4600
A-l MODERN HOME

Algirdas Kurauskas Šv. Sebastijonas (medžio raižinys)
Iš parodos Čiurlionio galerijoje

_________________________________________ -------------- ------------
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egz. Išleido SROVĖ, Chicagoje, 
1963 m. Tai labai parankus vi
sų V. Alanto draminių veikalų 
sukaupimas vienoje knygoje. CIO-JO ORDINO REGULA IR METŲ 
Knyga, reikia tikėtis, pravers KONSTITUCIJOS. Pagal auto- biobliografinės tarnybos leidi- 
mūsų teatro 
šiaip skaitytojui, norinčiam 
sipažinti su Vytauto Alanto 
ryba. Knygos kaina 5 dol.

• LUX CHRISTI. 1963 
gruodžio mėn. Nr. 4 (48). Lei
džia ALRK Kunigų vienybė. 
Šiame numeryje spausdinama 

1 Popiežiaus Povilo VI pirmoji 
1 kalba pasauliui, Jo žodis kuni- 
j gams, Jo mintys apie Bažny- 
1 čios pokalbį su moderniuoju pa- 
, šauliu. Žurnalas didžia dalimi 
' skelbiamos medžiagos taikomas 
i kunigams, pvz. prel. dr. A. Deks 
! nio “Pamokslėliai apie šv. Mi- 
’ šių auką”, kun. V. Budrecko 
“Naujovės Mišiose ir mišiole” 
ir kit. Tačiau leidinyje apstu ir 
tokios medžiagos, kuri yra įdo
mi taipgi kiekvienam katalikui, 
ypač šviesuoliui. Sakysim, T. K. 
žalalio “Ko lauktina iš Vatika
no Santarybos”, dr. J. Mačer- I 
nio “Žmogus esminiai skiriasi 
nuo gyvulio”. Knygų skyriuje 
P. Celiešiaus recenzuojama Ka
valiūno “Kalnų giesmė” ir And- 
riekaus “Naktigonė”. Plati re
liginio gyvenimo kronika. Žur- 
na redaguoja kun. Titas Nar
butas, STD, 1922 Leo St., Day- 
ton, O., 45404; administruoja 
kun. Z. Smilga, Ph. D., 155 Wa- 
shington St., Middletown, Conn.

ATSIŲSTA PAMINĖTI , • LAISVOJO PASAULIO
'LIETUVIŲ . LITERATŪROS 

• ŠV. PRANCIŠKAUS TRE- BIOGLIOGRAFIJA 1945—1963 
DRAMA. Lietuvių

sambūriams ir rizuotą anglišką vertimą spau- nys Nr. 73. 16 psl., rašytas ma
šinėle.su- 

kū-

m.

dai paruošė ir išleido Trečiojo 
ordino Šv. Kazimiero provinci
ja, Mount St. Francis, Greene, 
Maine. Spaudė Pranciškonų 
spaustuvė Brooklyne, N. Y. 
1963 m. Leidinys 136 psl.

TAISOME 
RADIJUS & TELEVIZIJAS 

Teisingai ir pigiai
J & T RADIO-TV 

W. 14th St. Cicero, 111.
Tel. 863-4666

PAGRINDINIS IR 
AUTOMOBILIŲ 

4318 S. VVestern, 
Snv. ST. ŠC'ERBA

SMULKŪS 
PATAISYMAI 
Chicago 9, III.

LA 3-1700

4832
TAISAU

TV — RADIO IR ELEKTRONIKOS 
INSTRUMENTUS.

P. R U D E M A S
4448 South Western Avenue 

Telefonai: 847-4820 Ir YA 7-1023

NAUJI LEIDINIAI
• Vytautas Alantas, 9 DRA- šiapus 

MOS VEIKALAI. Stambaus 
formato, 386 psl. knyga. Joje 
randame šiuos Vytauto Alanto 
dramos veikalus: Buchalterijos 
klaida, Aukštadvaris, Ragučio 
šaltinėlis. 1

J. M. RUDIS
Lietuvis savininkas

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitiM kraštusALYVA

Gyvenamų bei industrinių 
pastatų šildymui.

BANNER OIL CO
Tel. CO 4-7465

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago 32, III. Tel. YA 7-5980

300<M)OOOOODOODOO<X>C<X><KX>0-0-

BODY SHOP
KRANK DAUKŠA

Turiu prityrusių mechanikų. Da
žau, išlyginu ir atlieku automobi
lių motorų pataisymą. Greitai ir 
sąžiningai. Garažas randasi buv. 
automobilių plovykloje Brighton 
Parke —
4714 So. Talman Avė.

Šokančios durys už Sinclair 
gazolino stoties
Tel. 370-2134

OOOOOOO OOOOOOOOOOOGOOOOOOD• BR1ERMARKEN — SPE- 
CIAL — NETTO — KATALOG 
1964 EUROPA — UNO. 158 
psl. Leidėjo adresas: Enno Kuh- 
low, 51 Aachen, Postfach 874. 
Kaina: DM 2.50.

Specialus pašto ženklų kata
logas su Europos, UNO, NATO, 
egzilų, europinių regionų laido
mis bei motyvais. Pateikta pil
na informacija apie “Laisvojo 
Pabaltijo” naujuosius ženklus 
(p. 135). Europos krepšinio pir
menybių 1939. V. 20 Kaune 3- 

i Vokietijoje 
ti Ed. Vasili^ppko. Vinjetės VI. į šiandien kaštuoja nuo 70 iki 

-L 'Ą tiražas 400 190 DM.

uždangos, Sąmokslas 
prieš savuosius, žodžiai iš ana
pus, Penkios minutės prieš dvy
liktą ir Ky'a vėtra ūkanose. Vir-
šelis ir autorinis portretas pieš- į jų verčių ženklai 
a; t?J t X71 ' Izoahinia

Visuomenės veikėjai, Vijeikio. Kiiyį’bS

/MI645^/Z// ateinant
LAIKAS svarstyti

JŪSŲ nuosavybes klausimus
Čia jums pagalbon gali ateiti

Standard Federal
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

Jau nėra per anksti pradėti dairytis dėl jums tinkamo namo ar planuoti 
taisymą jūsų turimo namo.

Paskolos namams įsigyti gali būti duodamos iki 90% nuo namo vertės 
išsimokėtinai iki 30 metų.

Paskolos duodamos iš žemiausio galimo procento.
MORGICINĖS PASKOLOS jums laisvai leidžia:

— Papildomai skolintis bet kuriems jūsų svarbiems reikalams, 
skolos sumą vėl pakeliant iki originalės jūsų pirmo morgičiaus 
sumos.

— ' Daryti papildomus mokėjimus pirmyn.
NAMAMS TAISYTI paskolos gali būti duodamos iki 5 metų 

išsimokėjimui ir be jokių jums papildomų skolinimosi išlaidų.

Teiraukitės asmeniškai arba telefonu VIrginia 7-1141.

JUSTIN MACKIEWICH,

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė. 
Tel. FRontier 6-1882

SIUNTINIAI 
Į 

LIETUVĄ

IIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIII
10%, 20%, 30% piginu mokėsite 
už apdraudą nuo ugrnies Ir auto
mobilio pas

FRANK ZAPOLIS 
8208% West 95 Street, 

Chicago 42, Illlno>-
Tel. GA 4-8654 ir GR 6.4339

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Dabar laikas siųsti
savo artimiesiems dovanas
VELYKOMS

ir tik per
CENTRAL PARCEL 

SERVICE, Ine.
Centrinė įstaiga:

220 South Statė Street
Telefonas WA 2-**S54,

skyrius Marąuette Parke
2618 West 63rd Street

Telefonas WA 5-2466
Dabar galite užsakyti per mūsų įstaigą automobilius, mo
tociklus, šaldytuvus, skalbimo mašinas ir kitus vietinės ga
mybos fabrikatus. Pas mus taipogi rasite gausų, tinka
mų siuntimui, prekių ir maisto siun
tinių pasirinkimą.

Cliartercd nn<l Supcrvtecd by the U. S.

JUSTIN MAGKIEWICH Jr., 
Prezidentas

4192 ARCHER AVĖ. VI 7-1141

INSURED

8 vai. vak. 
4 vai. vak. 
12 vai.

9 iki 8 vai. vak. 
9 iki 4 vai. vak. 
— nedirbama.
9 iki
9 iki
9 iki

DARBO VALANDOS: 
Pirmad. 
Antrad. 
Trečiadien. 
Ketvirtad. 
Penktad.
Šeštad.

Jau 17 metų 
pristatome siuntinius 

į Lietuvą 
VISADA LAIKU!

Užeikite, apžiūrėkite ir įsitikinkite 
patys.

OTARD IMPORTED COGNAC Fifth $4.98

GRANO MARNIER I,IQUEUR

GRAIN AI.COHOL 190 Proof U. S. P. Fifth $4.89

$2-98

CHATEAU D’YQUEM 1954 Vintagr Wine Fifth $3-98

$3-69

$3-38

CUSENIER IMPORTED TIIREE STAR 
COGNAC

MILLER HIGH LIFE BEER
Case of 24—12 oz. bottles

Fifth $3.98

Fifth $6.49

POPULAR BRAND OF CHARCOAL FILTER
90 Proof Kentucky Bourbon (Decanter 
onl.v) Fifth

Liquor Store
5515 S0. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202

JANVARY — SAUSIO 30, 31, FEBIIUARY 1 D. D.

RICCADONNA IMPORTED. Dry or Swcct
Vcrmouth 30 oz. Bottle $1.29

POPULAR BRAND OF
IMPORTED CANADIAN WHISKY Fifth $3.98 

jtJSTINO’S MALMSEY FINE MADE1RA
WINE Fifth

Q1Z I P*Q SE LF W|\lr MSERVICE



Algirdas Kurauskas Motyvas (rašalas)
Iš parodos Čiurlionio galerijoje

LAIŠKAI IŠ NEW YORKO
Mielas Bičiuli, j žemės, nes tu jai priklausei ir 

i be jos gyventi negalėjai. Ji ta- 
! ve traukė, nors ir ne sava... Pos-Sveikinu su “Sidabrinėm ka

manom”. Galėjo būti auksinės, ; mas prie posmo tu dėjai kama- 
bet tai būtų tik spalvos skirtu- nas ir laukei, 
mas. Sidabrinės yra arčiau ta
vo poezijos ir arčiau Lietuvos 
žemės.

Tavo poezija lėta, šilta, kve
pia kaip šviežia dirva, kurią 
bučiuoja žemdirbys lyg savo 
mergužėlę. Gal tai ir būtų visas 
tavo poezijos teigiamumas ir 
neigiamumas. Bet tai esi tu. Ir 
jeigu ne tai, tai nebūtum tu. 

1 Bet šitai ne mano reikalas. Po- 
I ezijos žinovų turim ik valiai.

Atsimenu, kadaise tu man 
skaitei “Pagonių ugnį”. Tada 
buvo vasara ant numindžiotos 
pievos, tavo kieme, 
kaip visas Marąuette 
pilnas svetimų sodybų 
problemų. Paskui aš 
į miestą ir išėjau iš proto, kaip

i

mažame 
Parkas, 
ir mažų 
pabėgau

vargusiai publikai ant palaisty
to dirvono. Aš tada norėjau 
miego, ir tavo žodžiai siaurėjo 
ant paskendusio okeano. Tai 
buvo graži Dainava. Tai buvo 
gražų vasaros vakarą. Bet juk | 
visi vakarai visur vienodi. Vi
sur saulė leidžiasi, kai mėnulis 
aušta... Ir mano mintis pasken
do jos minty. Jos nebuvo prie I 
manęs tada. Jos “nebuvo” ir da
bar. Aš tik prisimenu vakar... 
Tyliai mūsų rankos išsiskyrė. 
Tu ją matei degančią ant bal
to kalno... ir paskui jos nebema- 
tei daugiau. Mano rankoje liko 
tik šiltas šešėlis.

Lauke saulė verkia, nuplau
dama ašaras. O kad toliau vis
ko. O kad toliau, toliau... Atė
jo laikas baigti. O apleidimas. 

! Kodėl, paėmus raktą, negali 
Kodėl, turėdamas
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PRIMENAME, KAD ŠIAIS METAIS VELYKOS YRA LABAI 
ANKSTI, TODĖL DAROME

j

Bet ką aš išmanau apie to
kius dalykus? Tu esi poetas — 
aš tik šiaip sau pakeleivis. Kuo 
aš kaltas, jeigu man geriau pa
tinka Verlaine’o prakeikta poe
ma, negu visas Maironis? Nesa
kysiu, kad man daugiau į šir
dį eina Neruda, negu Mackus, 
Nagys ar tu. Nesakysiu, kad 
Garcia Lorca buvo man blo
giausias poetas ir kad už tai aš 
jį skaičiau, kai turėjau penkioli
ka metų... Paskui girdėjau Mac
kaus “septintą valandą ryto, ly
giai septintą valandą ryto” ir 1 atidaryti? 
man pasidarė pikta, nes tai bu- saulę, negali šviesti? Kodėl... 
vo penkta valanda vakaro, ly- kodėl...? Atvažiuok j New Yor- 
giai penkta valanda vakaro. ką ir suprasi. Tuo tarpu.

I

Ir tu ten buvai. Ir tu ten kuk- j Tavo Stasys Goštautas

Velykinį Išpardavimą 
kad galėtumėt dar suspėti pasiųsti dovanas savo artimiesiems 
Pirksite nebrangiai ir dar gausite švenčių dovaną.

Stein Textile bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilno
nių, šilko, nylons, taffetą, aksomo, angliškų medžiagų paltams 
ir kostiumams siuntimui artimiesiems į Lietuvą ir tolimąjį 
Sibirą — už žemas kainas!! Gavome specialių medžiagų pal
tams kaip vyrų, taip ir moterų: Veliūro, činčilos ir “needle- 
point” ir kitų.

STEIN TEKTILE CO.
616 West Roosevelt Road, Chicago 7, III.

TELEFONAS — HARRISON 7-S737 
Jefferson St, Chernin’s aikštėje. 

Nemokama vieta mašinoms už kampo į šlaui-ę

žmonės sako. Tu pasilikai prieįliai skaitei savo kamanas nu-i New York, 1964. I. 20. Skaitykite ir platinkite dienr. Draugą.

CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
Atsargiai ir pavyzdingai tvarkosi jau 40-ti metai. Nuo 1924 metų Chicago Savings laikosi sveikos investavimo politikos. 

Per 40 savo veiklos metų ji niekad nesustojo mokėjusi dividendus savo taupytojams. Šios bendrovės vadovybė 
ir šiandien tęsia tą pačią atsargią bet protingą santaupų administravimo politiką.

Dabar laikas pirkti arba statyti gyvenamus namus, 
kol kainos vėl nepradėjo kilti. Per paskutinius porą metų 
kainos žymiai sumažėjo, bet šis sumažėjimas yra tiktai 
laikinas, žinovai tvirtina, kad ateinančiais metais kainos 
ir vėl pakils. Jos gali būti dar aukštesnės, negu buvo prieš 
porą metų. Chicagos Savings bendrove gali padėti Jums 
įsigyti naują, gerą ir puikų namą. Viršuje esančiame pa
veiksle matomą namą galite pirkti jau pastatytą arba pa
našų namą galite užsakyti pagal savo planus ir nurody
mus.

CIIICAGO SAVINGS & UIAN BENDROVE, 43 mili
jonų dolerių finansinė įstaiga, namus iierkantieins ar sta
tantiems žmonėms yra pilnai pasiruošusi duoti morgičių 
prieinaimiausiomis sąlygomis, lengvais mėnesiniais išmokė
jimais. Susidomėjusius kviečiame atvykti Į Amerikos Lie
tuvių sostinės centrą — Marąuette Parko apylinkę, j CHI
CAGO SAVINGS & LOAN BENDROVĘ ir susitarti dėl 
paskolos.

Paveiksle matome taupytojus darbo dienomis atvykusius į 
Chicago Savings įstaigą. Toki vaizdai įstaigoj matosi kas
dieną. Žmonės čia ateina įvairiausiais reikalais. Be paprasto 
taupymo Chicagos Savings bendrovė teikia taupytojams 
įvairiausius patarnavimus. Pas mus galima depozituoti 
gautus čekius, apmokėti būtiniausias sąskaitas, įsigyti 
pašto ženklų, taupyti vaikų mokslinimui, senatvei, Kalė
doms, vakacijoms ir kitiems tikslams. Tūkstančiai nau
dojasi šiais patarnavimais Kodėl nepabandot jais pasi
naudoti ir jūs.

Taupūs žmonės negema. Taupiais jie išauklėjami. Jeigu tėvai iš mažens vaikų nepratins bū
ti taupiais, tai jie visą gyvenimą bus išlaidus. Taupiems žmonėms lengviau gyventi, negu Iš- 
laidiems. Taupūs vaikai visuomet dėkingi tėvaims už išmokymą ir įpratimą taupyti.

Didelio susidomėjimo kelia Chicago Savings patalpose esančios įvairios gabių rankų dary
tos statulėlės, manekenai ir dėžutės pinigams taupyti. Ypač jomis domisi vaikai ir jaunuoliai. 
Yra tėvų, kurie kelis kartus turėjo atvesti savo vaikučius, kad dar kartą parodytų didelę dau
gybę įvairiausių įdomybių. Tėvams apsimoka parodyti vaikučiams šias įdomybes, nes tik šito
kiu būdu jie susidomi ir patys įpranta taupyti, r.........  . 2 " . 2 '
savo vaikus.

!

Nesigailėsite!

GRovehiil 6-75756245 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO 36, ILLINOIS

insuiud

Anticipatcd Divldeiid 
on Investment 

Accounts

I
Užeikite patys į mūsų įstaigą ir atsiveskite

Chicago Savings & Loan Association žymesniųjų krašto finan
sinių įstaigų tarpe yra viena stipriausioji, saugiai ir pavyzdin
gai tvarkanti savo įstaigos reikalus. Mes nesiveržiame tapti 
pačia didžiausia įstaiga, bet dedame pastangas visuomet teikti 
geriausius patarnavimus mūsų taupymo ir skolinimo nariams, 
ir siekiame visada būti stiprūs finansiškai. Chicago Savings

bendrovė per visus 39 savo gyvavimo metus visuomet yra 
išmokėjusi savo taupytojams pilną taupomą sumą ir niekad 
nėra mokėjusi mažesnius, kaip 3% dividendus, tuo tarpu 
kai daugelis finansinių įstaigų yra mokėjusios tik 2% divi
dendus arba net mažesnius.

Štai nariams teikiamas mūsų pilnas patarnavimas:

KANDY HOURS
Monday .., 
Tuesday .. 
Wednesday 
Thursday 
Friday ... 
Saturday .

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

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

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

• Vocollon Ovb
• College Bonui Sovingi
• Hom« Mortgoge loaru
• Home Improvcmant Looną
• Chriitmoi Club
• Iniured Fomlly Sovingi
• Nota r y Public Service
• Ali typoi of įmuro ne •
• Fr»» community roomi for your erganhotloA 

mootlngt
• Co»h chackt and pay all family bill» with our 

ipeciol money ordor checki. No servke chorg* 
to mamberi

• U. S. Postai Stamp Mochino Satvic*
• Sėli and redeem U. S. Bondi *

• Two (arge free parking loti
• Drtve-ln Window
• Sove-by-MolI Kiti
• Traveleri Checki
• Safe Depoiit Boxei

y.
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BE DUONOS, BE PASTOGĖS 
IR BE DRAUGO

Nauja studija apie E. Poe

Edgar Allan Poe — poetas, 
beletristas ir kritikas — nors 
gyveno daugiau kai prieš 100 
metų, tačiau pasilieka gausaus 
susidomėjimo sukelianti kontro
versinė asmenybė. Naujai j jį 
žvelgia Edward VVagenknecht, 
savo neseniai išėjusioje iš spau
dos knygoje “Edgar Allan Poe. 
The Man Behind the Legend” 
(Oxford Universitty Press, 
1963 m., 276 psl.).

Reikia stebėtis Wagenknech- 
to kruopštumu. Jis panaudojo 
ne tik galybes prieš jį išleistų 
ta tema veikalų, bet net ir ne
spausdintas disertacijas apie 
Poe. Skaitytoją žavi ir jo me
todas: jis neprimeta savo nuo
monės ginčijamais klausimais, 
o nušviečia dalyką iš visų pu
sių, palikdamas skaitytojui pa
čiam pasidaryti išvadą. Vis dėl
to į patį Poe jis žiūri naujesnėj, 
skaidresnėj šviesoj. Jis pasilie
ka ištikimas įžangoje pakarto
tam E. L. Didier šūkiui: “Vie
nintelis keilas studijuoti auto
rių yra jį tirti, parodant įsimy
lėjusio entuziazmą ir naudojant 
mokslininko įžvalgumą”.

Savu laiku Tennysonas yra 
pasakęs apie Poe, kad tai origi
naliausias genijus, kokį Ameri
ka yra sukūrusi. Tegu šis api
būdinimas bus tas “įsimylėju
siojo entuziazmas”, tačiau ir 
mokslininkui tyrinėtojui jis yra 
turtingas kūrėjas.

Įdomus metodas

Wagenknechtas šioje savo 
studijoje panaudoja ypatingą 
epizodinį būdą: jis atskiruose 
skyriuose perbėga to rašytojo 
gyvenimo eigą, svarsto jo san
tykius su žmonėmis, svarsto jo 
lavinimąsi, susipažįstant ir ver
tinant kitų kūrybą, nagrinėja 
paties Poe raštus, pagaliau api
būdina jo meiles ir jo santykį 
su Dievu. Remdamasis medikų

Edgar Allan Poe kapas 
Baltirnorėje

autoritetu, Wagenknechtas ma
no, kad Poe turėjo pažeistą 
kairiąją smegenų pusę ir kad 
jisai negalėjo priimti jokių sti
mulų (kaip alkoholis), nesusi
laukdamas pačių rimčiausių pa
darinių. Šiaip sveikatos jis bu
vo gana stipiros, nes, nors ves
damas pusbadžio gyvenimą, ne
tapo tuberkuliozės ar panašios 
ligos grobiu. Vis dėlto jis mirė, 
teturėdamas 40 m., prieš mirtį 
ištardamas žodžius: “Viešpatie, 
gelbėki mano vargšę sielą!”

Be pastogės ir be draugų

Jo amžių tikrai bus sutrum
pinęs vargas. Vienu metu ste
bėtojas matė rašytoją su kepa
lu duonos rankose tariantį: 
“Tai visas maistas, kurį aš tu
riu sau ir savo šeimai.” Viena 
moteris liudijo, kad be kaimy
nų pagalbos visa t’oe šeima bū
tų išmirusi iš bado, toksai buvo 
jų neturtas. Kaip yra painfor
mavęs George Lippard, vienu 
pietų Poe pasirodė jo raštinėje 
Philadelphijoje skurdžiai apsi
vilkęs, tik vienu batu, tarda
mas: “Neturiu duonos pavalgy

tą nei pastogės miegoti ir nei 
»ieno draugo šiame Dievo pa
saulyje”.

“Be gailesčio kirtęs” kritikas

Bendralaikiai bijojo Poe kaip 
kritiko ir jį vadino “toma- 
haukos vyru”, galinčiu kirsti 
be gailesščio; ir dažnai jis buvo 
nepastovus: išgyręs autorių, po 
mėnesio jis galėjo vėl jį pulti. 
Bet jis pats sakydavo — nei 
vienos knygos pilnai nepasmer
kęs ir nei vienos be atodairos 
neišgyręs. Iš 94 knygų, kurias 
jis recenzavęs 1835. XII—1836. 
IX tik tris visiškai pasmerkęs, 
iš dalies papeikęs 5, lengvai pa
gyręs 7 ir karštai aukštinęs 79.

Moterys — gailestingumo 
angelai

Nors jo paties beletristinėje 
kūryboje gana gausu kriminali
nių temų, tačiau, kaip liudija 
VV. P. Trent ir J. Erskine, ra
šytojas Edgar Poe taip buvo 
tikras Dešimties įsakymų ver
tingumu, kad juos visuomet pri
ėmė be jokių diskusijų. Jis gy
rė Lidijos Marijos Child “Phi- 
lotheą”, kuri “gali būti naudin
gai įvesta net į mergaičių aka
demijas. Jos minties grynumas 
ir moralės sveikumas yra be 
priekaištų”. Tokias mintis jis 
reiškė savo kritikose. VVagen
knecht sprendžia, kad savo min
tyse apie meilę Poe pasiliko 
kraštutiniškai idealistiškas, nes 
tame jis įžvelgė aukštesnį gro
žį ir ryšį tarp žmogiškumo ir 
dieviškumo. Apie moteris Poe 
Pauliui Hamiltonui Hayne pra
sitaręs, kad jos jam buvo gai
lestingumo angelai, kurie jį ve
dė iš griuvėsių, kai tuo tarpu 
vyrai įžūliai stovėjo ir tyčiojo
si. Savo žmoną Virginiją jis 
taip mylėjo, kad jai mirus kla
jodavo apie jos kapą nakčia, 
sningant ir lyjant, ir susmukda
vo ant kauburio, šaukdamas jos 
vardą.

Poe ir religija

Pagaliau biografas VVagen
knecht pabrėžia: kaltinimai, 
kad Poe buvo netikintis ar ne
įstengiąs turėti religinių jaus
mų, remiasi neteisingomis prie
laidomis. Laiške savo žmonos 
motinai jis skatino ją pasitikėti 
Dievu ir reiškė, kad jisai pats 
yra Dievui dėkingas. Pats pas
kutinis Poe laiškas, saugomas 
Cstromo kolekcijoje, turi posa
kį: “Telaimina jus Dievas”. Tu
rima žinių, kad Poe lankė va
karines pamaldas, gerai pažino 
maldaknygę ir pamaldose gie
dojo. Jo poezijoje yra dievotų 
posmų, netgi kreipiantis į Ma
riją, prašant, kad Dievo Moti
na būtų su juo ir atkreiptų akis 
į nusidėjėlio auką. Savo viena
me geriausių veikalų “The Ra- 
ven” jis mini šv. Rašto ištrau
ką. Net ir “Juodojoje katėje” 
apie žmogų jis kalba, kaip apie 
sukurtą pagal Dievo paveikslą. 
Kita proga jis pažymėjo, jog 
niekas neabejoja žmogaus sie
los nemarumu, nors tai ir labai 
sunku įrodyti silogizmų serija. 
Savo religinius jausmus Poe iš
reiškė ir įvairiomis kitomis pro
gomis, pvz. rašte apie Moore’o 
“Alciphron’’ jis Euripidį laiko 
žemesniu už Eschilį ar Sofiklį, 
nes Euripidis neturi to “mora
linių principų griežtumo ir reli
ginių jausmų šventumo pajau
timo”.

Diabolikas, gotiškoji pabaisa 
ar geras žmogus

Būdinga, kad VVagenknechtas 
randa reikalingu Poe taip abi- 
būdinti: jo filosofijoje žmogus 
be Dievo yra niekas; žmogaus 
galia bei garbė tik tada yra už
tikrinta, kai jis yra susijungęs

I

Edgar Allan Poe

FELIKSAS PALUBINSKAS
NAUJAS DAKTARAS

su pačiu Dievu. VVagenknecht 
randa, kad Poe turėjo išgany
mo ilgesį , ir knygos pabaigoje 
sako: “Kiekvienas, kuris Poe 
laiko ateistu, diaboliku, imora- 
listu ir gotiškąja pabaiga, paro
do, jog neturi noro atkreipti dė
mesio į esančius po ranka aiš
kius kitokius įrodymus... Jo di
džiausia yda buvo nepastovu
mas... Tačiau su visomis savo 
ydomis ir visais sunkumais, ku
riuos jis turėjo pakelti, Poe at
rado tuos, kurie jį mylėjo gy
vą, ir legijonus jo skaitytojų, ku 
rie jam pasiliko ištikimi ištisais 
metais, nepaisant fakto, kad 
jie neturėjo priemonių susekti, 
kaip geras tas žmogus tikrumo
je buvo”.

Edgar Allan Poe
(1809—1849)

ELDORADO

'Prakilniai šaunus
Kareiva narsus,
Saulės spindesy ir šešėliuos, 
Ilgai jau keliauna, 
Dainuodamas dainą, 
Ieškodamas Eldorado.

Bet pajunta metus — 
Kareiva drąsus — 
Ir gula širdin jo šešėlis. 
Nes negali užtikt
Kas galėtų prilygt
Šioj žemėj šviesialm Eldoradui.

Feliksas Palubinskas 1964 m., komercijos mokslų bakalaure- 
sausio mėn. 7 d. gavo filosofi
jos daktaro laipsnį. Jis gimė 
Lietuvoje, Baganskų kaime 
1935 m. kovo 15 d. Pradžios mo
kyklą pradėjo lankyti Lietuvo
je, o gimnaziją — Vokietijoje, 
Kempten stovykloje. Ten įsto
jo į skautų ir ateitininkų orga
nizacijas.

1949 m. atvykęs į Chicagą 
įstojo į Harrison Aukštesniąją 
technikos mokyklą. Domėjosi 
mokslu (priklausė National Ho- 
nor Society ir Vokiečių kalbos 
k ubui) ir sportu (žaidė krepši
nį ir tinklinį; buvo vadovu krep
šinio ir baseball komandų). Vei
kė ateitininkuoše: buvo kun. A. 
Lipniūno kuopos pirmininkas. 
Dainavo Dainavos ansamblyje.

1953 m. baigęs Harrison Aukš 
tesniąją technikos mokyklą, 
įstojo į Navy Pier — 2 m. ša
ka Illinois universitete. Ją bai
gęs, persikelia į De Paul uni
versitetą ir studijuoja komerci-

Feliksas Palubinskas‘ • ■ C' «J

Ir tos jėgos silpnyn,
Ir kelionė sunkyn,
Sutinka piligrimą šešėlį — 
“šešėli, sakyk,
Kur galiu aš užtikt —
Šalį šviesaus Eldorado?”

“Viršum Kalnų
Mėnulio,
Žemyn nuo slėnio 
šešėlio,
Raitas, drąsiai, risčia”, 
Tarė Patamsis, — 
“Jei ieškai šalies Eldorado!

Vertė St. Meringis

1 i ‘.
suorganizavo ir pirmi 
De Paul Lietuvių stu-

ją. Čia 
ninkavo 
dentų klubui, priklausė Society 
for the Advanceman of Mana- 
gement ir toliau veikė ateitinin
kuose bei Lietuvių studentų są
jungoje. Buvo Chicagos SAS 
draugovės valdyboje ir SAS 
centro valdybos iždininku. 1957 
m. De Paul universitete gavo

atą.
Baigęs kolegiją, Feliksas pir

ko krautuvę ir buvo jos vedėju. 
Vėliau perėjo į Autąuip bend
rovės tarnybą tyrinėti verslo 
vyksmą ir organizavimą bei iš
vystymą kainų analizės ir kainų 
apskaičiavimo Acme Steel bend
rovei, panaudojant TBM siste
mą. Darbas buvo įdomus, ska
tinantis toliau siekti mokslo. Fe
liksas grįžo į De Paul universi
tetą ir 1959 m. gavo Master of 
Business Administration laips
nį. Tą patį rudenį įstojo į Illi- 
nois universitetą Urbanoje. Čia 
greitai įsijungė į ateitininkų 
draugovės bei Newman klubo 
veiklą. Suorgahizavo Newman 
International klubą, kurin susi
spiečia iš visų kraštų suvažia
vę katalikai studentai. Mokslo 
srityje įsijungia į “American 
Marketing Association”, pakvie
čiamas į garbės korporaciją Sig-. 
mo lota Epsilon. Pabaigęs kur-1 
sus ir išlaikęs reikalingus egza
minus, disertacijai tema paima 1 
palyginimą prekybinės sistemos 
laisvos rinkos ekonomijoje 
(JAV pavyzdys) ir kontroliuo
jamoje ekonomijoje (Sovietų 
Sąjungos pavyzdys). Medžiagą 
tezei renka Urbanos, Chicagos 
ir Los Angeles bibliotekose. 
Dirbdamas Los Angeles, Felik
sas randa laiko ir visuomeninei 
veiklai — suorganizuoja Pietų ■ 
Californijos universitete New- 
man International skyrių, vei-' 
kia ateitininkuose — sendraugių 
skyriuje bei globoja jaunuosius 
ateitininkus. Suorganizuoja pir- j 
mąją jų stovyklą. Grįžęs iš Los 
Angeles, Feliksas rašo tezę bei 
dėsto Illinois universitete Ur
banoje. Disertaciją apgina sau
sio 7 d. ir gauna filosofijos dak
taro laipsnį.

Feliksas yra vedęs Saulę, Liu- 
levičiūtę ir augina sūnų Liną. 
Nuo 1963 m. rudens yra “assis- 
tant professor’’ Idaho valstybi
niame universitete, Pocatello, 
Idaho.

i

Felikso tėvai — Marijona 
(Kubiliūtė) ir Justinas Palu
binskai — Lietuvoje buvo tvir
ti ūkininkai, o dabar su broliais 
netoli Chicagos turi motelį. k.

rOORAFAS
ŽAVIOMS NUOTAKOMS

I PORTRAITS • CANDIDS
3213 S. IMORGAN ST. YArds 7-5858

VYRIŠKI RŪBAI
SIUVAMI PAGAL JOSŲ FIGŪRĄ, IŠMIRKĄS, 

PASIRINKTĄ MEDŽIAGĄ IR STILIŲ
KOSTIUMAI • PALTAI 

FORMALUS RCBA1 • UNIFORMOS
Amerikoje

•
Darbas atliekamas geriausiose 
“S1MPSON” Companijos siuvyklose.

Didelis pasirinkimas — vietinių ir užsieninių 
medžiagų.

NAUJAUSI MADŲ ŽURNALAI VILUI l

n
CLOTHES 
f i ■ H-'

JONAS H. AKŠYS
6645 S. MINCHESTER AVĖ. CHICAGO 36, ILL., TEL. 925-5179

Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto.

Kainos: Paltai nuo $80 iki... Kostiumai nuo $85 iki..,

J= 1 .............—~ ==%
NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervelu

► AKO SUPPU6S

Lietuviška valgykla. Gražiausias lietuviš
kas restoranas, kuriame gaminami lietu

viški valgiai.
Atdara nuo 6:00 valandos ryto iki8:00 

valandos vakaro.

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupys'te 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.

į

3314 VVest 63rd Street
Chicago 29, Illinois 

Tel. PR 6-8998

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Manufaeturers

PALANGA” RESTAURANT
6918 So. Western Avė. — GR 6-9758

JADVYGA ir JUOZAS BARTKUS, Savininkai

NAUJAUSIOS MADOS PLAUKŲ 
ŠUKUOSENA, išpildoma prityru
siu šukuotojų Vlado Andrijausko 
priežiūroje,

Artistic Beauty Saloti 
2711 VVest 7lst Street 
Telef. HEmlock 6-1098

Čia pat galėsite pirkti aukštos rūšies 
kosmetikos priemones.

Vai. 9 Iki 6 v. vak., kitu laiku susitarus.

ANGLYS

SINCLAIR ALYVA

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai. Pritaikinti paveikslams, 
skelbimų rėmai, metalu aplieti 
rėmai.
2400 S. Oakley Avė., Chicago 

VIrginia 7-7258-59

3605 West 63rd St.

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus neturėsite jokių nemalonumų.
GENERALINIAI AGENTAI ŠIŲ kompanijų:
AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANY 

AMERICAN BONDING COMPANY
AMERICCAN INDEMNITY COMPANY 

DUBUQt)E FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY 
FIREMAN’S FUND INSURANCE COMPANY

FIREMAN’S INDEMNITY COMPANY 
1NDUSTRIAL INSURANCE COMPANY 

MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO 
PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE CO. 

PEARL ASSITRANCE COMPANY
RELIANCE INSURANCE COMPANY 

UNIVERSAL INSURANCE COMPANY 
WESTERN FIRE INSURANCE CO. 

VVESTERN CASUALTY & SURETY CO.
Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Undenvriters

OMALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Room 800

Telefonas CEntral 6-5206

•I

0 L
SuperFIame Į

Mūsų erdviose patalpose 
turime didžiausį pasirinkimą 

visų moderniškų baldų, elek

trinių krosnių, radijo ir tele

vizijos aparatų, šaldytuvų ir 

kitų namams reikmenų.
LIETUVIŲ IŠTAIGA

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

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

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

STABDŽIŲ TAISYMAS 
IR NAUJŲ ĮDĖJIMAS 

(COMPLETE BRAKE SERVICE)

KAROSERIJOS TAISYMAS, LYGINIMAS IR DAŽYMAS
(BODY & FENDER WORK)

POrtsmouth 7-8020 Taip pat tepimas, dalių keitimas Ir kiti smulkūs 
mechaniški pataisymai.

UNIVERSAL SHOE STORE

t

Nauja dirbtuvė su moderniškiausiais įrengimais.
Naudokitės mūsų žemomis kainomis, garantuotu ir sąži

ningu darbu.

Illinois
7-0525
vakaro
vakaro

(Virš 40 metų Bridgeporte) 
Naujausio stiliaus batai visai šeimai 

3335 South Halsted Street 
Chicago,
(Liet, batų krautuvė) YArds

nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos 
ketvitadieniaiR nuo 9 vai ryto iki 9 vai

ČESAS AUTO REBU1LDERS
2423 West 59th Street Chicago 29, Illinois

GRovehill 6-7777
0

kitę ir dieni*. Draugą.



Vytautas Kasiuli* Medžiotojas

FILMŲ ĮVAIRUMAI
STASB SEMĖNIENE

| ryžiuje gyvenančio dailininko 
| darbų paroda, sausio mėn. 25 
d. atidaryta D’Aiessio meno ga
lerijoje New Yorke. Parodoje 
išstatyti P. Kasiulio aliejaus ir 
pastelės darbai. Kasiulis pasta
raisiais metais Europoje turėjo 
visą eilę savo parodų, praėjusių 
su dideliu pasisekimu. Ypač jo 
išskirtinis įvertinimas buvo lai
mėtas Skandinavijoje. Ir šian
dieninė Kasiulio paroda New 
Yorke nebėra čia pirmoji. Ji čia 
truks iki kovo 18 d.

DRAUGAS, šeštadienis, 1964 m. vasario mėn. 1 d. 7

pavykę pralaužti ledus: Stp. ?o- 
’carskas išleidęs keletą leidinių, 
o Jurgis Gliaudą romaną “Na
mai ant smėlio”. Plačiau recen
zavęs romaną, autorius Anšlavs 
Eglitis dar pabrėžia, kad lietu
vio romaną recenzavo žymus 
žurnalas “Time”, dedąs tik re
tas recenzijas amerikiečių kny
gų rinkoje pasirodančių knygų.

1963 m. 46 numeryje plačiai re
cenzavo Jurgio Gliaudos roma
ną “Namai ant smėlio” anglų 
kalbos vertime. Įžangoje pa
brėžta, kad lietuviams ir estams 
literatams esą taip pat sunku 
įsibrauti į amerikiečių literatū
rą, kaip ir latviams rašytojams. 
Trūksta vertėjų, o vertimai esą 
brangūs. Vis dėlto, lietuviams 
rašytojams pastaruoju metu

4 . .r ir y i i
liaudies dajvų parodia. Palankiai parodą recen

zuodamas ir patį faktą komen
tuodamas; vietos laikraštis “The 
Brantford Expositor” deda dai
lininko nuotrauką, aprašydamas 
visą mūsų dailininko nueitą ke-, 
lią, »; taipgi suminėdamas jd 
rteseniai įvykusią parodą Chi
cagoje, Čiurlionio galerijoje.

J. t , .... » I
• J. Kairio straipsnis apie 

teisės kodifikavimą Lietuvoje; ’ 
“Baltišohes Recht” žurnale 
(1963 in. gruodis, 2 sąs.) pa-“ 
skelbtas teisininko, VLIKo 
Vykd. tarybos narios Juozo, 
Kairio Straipsnis apie teisės ko- j 
difikavimą Lietuvoje 16 amž; į 
Pabrėžta Lietuvos Statuto reikš 
mė. Baltisches Recht leidinyą į 
pasirodo Baltų dr-jos rūpesčiu 
(Baltische Gesellschaft, 8 Muen- 
chen 15, Lessingstr. 5/0).

• P. Kasiulis New Yorko ga
lerijoje. šio šiandieniniame me-. 
no pasauly plačiai žinomo, Pa-

• Lietuvių 
rinkitinė angų kalboje “The 
rlcvvering Linie” netrukus išei
na iš spauddS. Jį redagavo Al
girdas Landsbergis ir Clark 
.Hills, tie patys, kurie prieš po
rą metų suredagavo ir ameri
kiečių literatūros pasaulio taip 
palankiai sutiktą lietuvių poezi
jos antologiją anglų kalba “The 
Green Oak”. Dabar leidžiamoj 
lietuvių liaudies dainų afitologi- 
joj bus daugiau kaip šimtas 
gražiausių ir būdingiausių mū
sų liaudies dainų vertimų. Lei
dinį puoš dail. Viktoro Petra
vičiaus iliustracijos. Knyga pa
sirodys 1964 m. balandžio mėn. 
15 d. Kaina $5.00. Užsisakiusieji 
prieš balandžio 15 d., rinktinę 
gauna su nuolaida, už $3.50. 
Leidėjas: Voyages Press, 35 
VVest 75 Street, New York City.

I, .» 4*
• Religinio meno paroda, 

kuri bus atidaryta kovo 7—15 
d. Sv. Kryžiaus parap. meno 
galerijoj, Chicagoje, garbės na
riais sutiko būti šie liet. religi
nio meno tyrinėtojai, mokslinin
kai ir propaguotojai: prof. dr. 
Jurgis Baltrušaitis iš Paryžiaus, 
prof. dr. Marija Alseikaitė - 
Gimbutienė iš Californijos, prof. 
dr. Zenonas Ivinskis iš Bonnos, 
prof. Ignas Končius iš Watet- 
burio, S. M. Perpetua SSC, 
“Draugo” red. Leonardas Simti- 
tis ir prof. Adomas Varnas iš 
Chicagos.

• Latviai apie lietuvių litera
tūrą anglų kalba, šiaurės Vo
kietijoje išeinanti “Latvija”

Lietuvių Apdraudos Agentūra
įsteigia 1924 m.

K. <J. MACKE
INSURANCE C0.

‘ 2549 W. 71st St. PR. 6-3140
Apdraudžia nstmus, baldus, prekes, 

tavernas, automobilius Ir kitus įvai
rius Vertingus daiktus: asmenišką, 
atsakomybę ii- gyvybę, tvirtuose ap
draudos įstalguose.

Kviečiame pasinaudoti mūsų ilgų 
matų patyrimu apdraudos reikaluose.1

•K F. FIIIEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

4605-07 Soufh Hermitage Avenue 
Tel. YA 7-1741-2

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

Laidotuvių Direktoriai

15 dienos pelnys nuo-

rolėje.

DIENŲ

geriausiai patinkanti ir 
sąskaitoj galite uždirbti

ža
de

I METUS

TAUPYTOJAMS

KAS

Atsidarykite taupymo sąskai
tą su $100 ar daugiau, arba 
jneakite tokią pat sumą jei sąs
kaitą jau turite, ir gausite do
vanų— labai gražų, naudingą 
5 dalių stalo vietos setą. Gar
siosios International Silver Co. 
produktas; stainless steel. To
liau galite įsigyti daugiau setų 
įepgvomis sąlygomis.

Pinigai padėti St. Anthony Savings bendrovėj yra 
apsaugoti — kiekviena sąskaita yra federalinės val
džios įsteigtos F.S.L.I.C. I apdrausta iki $10,000. Ge
resnės apsaugos niekur jįerasite.

Algirdas Kurauskas Barokas ff (tempera)
Iš parodos Čiurlionio galerijoje

Lietuvis bėgančiojo vyro rolėje
Ieškantiems filmų su krimi

naliniu atspalviu, “The Ruiining 
Man” bus kaip tik toje katego
rijoje.

Tai filmas apie apdraudos 
bendrovės išnaudojimą, pastaty
tas pagal Shelby Smith roma
ną, primenąs kriminalinį filmą 
"Five Milės to Midnight” su An
thony Perkins ir Sophia Loren. 
Tik šis kur kas geresnis. Ne 
vien dėl savo didingų, spalvin
gųjų vaizdų bei baugiųjų kalnų, 
bet ir visa medžiaga intriguo
jančiai supinta. Rūpestingai įsi
gilinta į charakterius. Parodo
mas palaipsniui pagrindinio he
rojaus gedimas: nuo žavaus, 
p ačių polėkių jauno vyro ligi 
be sąžinės žudiko. Nėra čia nė 
ano filmo melodramatiškumo.

Lakūnas Rex (Laurence Har
vey) netenka lėktuvo katastro- 
roje. Tada sužino, kad negaus 
apdraudos, nes pavėlavo sumo
kėti mėnesinį mokestį. Supykęs 
jis sumano inscenizuoti naują 
katastrofą. Su sklandytuvu nu
krenta jūron. Jį laiko žuvusiu. 
O jis išsigelbsti. Jo gražioji 
žmonelė Stella (LeeRemick) 
gauna 50,000 angliškų svarų. Jis

Plepioji Marytė
Filmas “Mary, Mary” yra 

spalvotom nuotraukom nufoto
grafuotas scenos veikalas. Ra
šytojos Jean Kerr komedija yra 
pilna gilaus sąmojaus, gyveni
mo išminties ir genialiai komp
likuota. Tačiau, nors kiekviena 
dialogo eilutė verčia jei ne gar
siai kvatoti, tai bent mažų ma
žiausiai nusišypsoti, vis dėl to 
į galą pabosta savo ilgais pasi
kalbėjimais ir scenų vienodumu 
(viskas vyksta beveik viename 
kambaryje, be kelių trumpų per
mainų). O ne vienas ir visai bu 
palengvėjimu atsidūsta, kai Ma
ry (Debbie Reynolds) ir Bob 
(Barry Nelson) pagaliau nusto
ja bartis.

Mary galima būtų apibūdinti: 
“Žavinga, persiskyrusi ir neuž
čiaupianti burnos. Job buvęs vy
ras, paklaustas, kodėl jis vedė 
ją, paaiškina: “Vedžiau Mary, 
nes ji buvo taip atvira, taip sta
ti ir visados pasakydavo tai, ką 
ji galvojo!” O kodėl jis persi
skyrė su ja? Lygiai dėl tų pačių 
priežasčių.

Filme pasakojama apie jau
ną, vos persiskyrusią porelę, 
kuri susitinka pirmą kartą po 
skyrybų bendram mokesčių už
pildymui. Advokatas, senstantis 
filmų aktorius (Michael Rennie) 
ir jaunutė turtuolė blondinė 
(Diane McBain), naujoji Bob 
sužadėtinė, sumaišo ir taip jau 
komplikuotą situaciją. Porelė 
gyvena buvusio bendrojo gyve
nimo prisiminimais, o tie prive
da prie problemos išsprendimo.

pabėga Europon. Ispanijoje, 
vingoje Malagoje ir Costa 
Sol vasarvietėje atsiranda ir jo 
žmona. Tik... čia pasipainioja ir 
atostogaujantis (o gal ir ne?) 
apdraudos agentas (Alan Ba- 
tesj. Trijų žmonių likimas su
sipina meilėje, pavyde, godume 
ir bėgime. O filmo galas pana
šus į “The Third Man”, sureži
suotos tos pačios režisierės Ca- 
rol Reed.

Laurence Harvey, visados 
stiprus, nenuobodus ir įvairus 
aktorius, tvirtose meistriškos 
režisierės Carol Reed rankose, 
šį sykį sukūrė tikrą vaiz
dą vyro, palaipsniui smunkan
čio į nusikaltimą. Mes gi jau
čiame jam daug sentimentų 
kaip tautiečiui, nesigėdinčiam 
savo kilmės ir net viešai pasi
giriančiam (pvz. televizijos pro
gramoje “What’s My Line”) sa
vo vaikyste tėvynėje. Jo tikro
ji pavardė yra Laurynas Myko
las Skiknė; gimęs 1928 m. spa
lio 1 d. Lietuvoje.

Lee Remick — stipri aktorė 
susirūpinusios žmonos 
Tik suaugusiems.
yB nvjų

• Dail. Jurgio Kęstučio Rač- 
kaus darbų paroda Kanadoje. 
Brantforde, Glynhyrst meno 
centre sausio mėn. 15 d. buvo 
atidaryta plati, apžvalginė lie
tuvio J. K. Račkaus tapybos

0 kas prižiūri krautuvę?
Tuoj po kalėdinių švenčių 

Chicagoje pasirodė komedija 
“Who’s Minding the Store?” 
šalutiniuose kino teatruose, ap
lenkiant miesto centrą. Žinoma
sis komikas Jerry Lewis pasi
rodo tame spalvotame filme su 
visais linksmais pokštais, taip 
jam charakteringais.

Jį — paprastą, be jokių ma
nierų vaikiną — įsimyli milijo
nierė (Jill St. John). Josios mo
tina (Agnės Moorehead) nori 
visai jį sukompromituoti duk
ters akyse ir pasamdo dirbti 
viename jos daugelių universali
nių krautuvių. Nepatyręs, jis 
pridaro daug komiškų absurdų. 
Baigiasi amerikietišku ‘‘happy 
end”.

Mėgstantiems Jerry Lewis —t 
filmas patiks, o ir neutralieji 
pripažins, kad vietomis komedi
ja geresnė už išgarsintąją “It’S 
a Mad, Mad, Mad, Mad World”.

Linksmoji, elegantiškoji Deb
bie Reynolds suvaidino 28 m. 
moterį kaip niekad ligi šiolei, ir 
ekrano veteranė jos nenukon
kuruotų. Barry Nelson, turėjęs 
tą pačią rolę scenoje, yra jos 
puikusis partneris be priekaiš
tų. Suaugusiems ir jaunuoliams. Tinka visai šeimai.

Dividendus Mokame

f i r > > i
Vadinasi, gaunate sutaupų uždarbį keturis kartus 

į metUB. Jeigu pinigai laikomi Investmento sąskaitoj 
tai dividendus pasiunčiame, jums paštu, automatiškai 
Investmento sąskaitoj 
jūsų pinigai uždirba

Pasiūlome platų pasirinkimą įvairios rūšies sąskai
tų. Pasirinkite tą kuri jums 
patogiausia. Pavyzdžiui, Bonus 
net 5’4%.

Pinigai įnešti iki Sausio 
šimtį pilnai nuo Sausio pirmos.

KIEKVIENA SĄSKAITA
APDRAUSTA

St. Aiitliony
Savings

1447 S. 49th Conrt, Cicero 50, Illinois 
Tel. 656-6380 ir 242-4395 

JOSEPH F. GRIBAUSKAS, vedėjas

PACKAGE EXPRESS AND 
TRAVEL AGENCY, Ine.

Vyr, (staiga 1530 Bedford Avė., Brooklyn 16, N. Y.
Tel. IN 7-5522

Pagal susitarimą su Soviętų Sąjungos Vnešposiltorg pri
ima užsakymus iš Amerikos gyventojų dovanom, aukštos ko
kybės sovietinėmis prekėmis, kurios bus įteiktos be jokių 
muitų ar kokių primokejimų giminStiŠ, gyvenantiems Sovietų 
Sąjungoje.

Didelis prekių pasirinkimas; tarp automobiliai. HiOto- 
ciklai, dviračiai, televizijos aparatai, šaldytuvai, radio apara
tai, siuvamos mašinos, foto aparatai, laikrodžiai, akotaeonai 
ir t. t.

Prekių pristatymas garantuojamas per 8 iki 40 dienų, 
atsižvelgiant į tai, koksai daiktas dovanom parenkamas.

Reikalaukite katalogų telefonu ar raštu, kuriuos gausite 
nemokamai iš mūsų Vyr. Įstaigos:

6845 SO. WESTERN AVĖ.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MASINOM! VIETA
REpublic 7-8600 REpubUa 7-8601

Petkus &
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7Ist St. Telef. GRovehill 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero, T0wnhall 3-2108-09 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

t

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

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

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ Tel. LAfayette 3-3572

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138—1139

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

ANTANAS M. PHILUPS
3307 LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GELINYČIA
Geriausios gėles dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų

Telef. PR 8-0833 „ PR 8-0834
» H. ■! I —— III!. .

2443 VVEST 63rd STREET

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. NELSON 

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO. 
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarerest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių



AUKLYBOS REIKALAI

toks yra

Mes manome, kad to 
Pvz., jei tėvas išeina 
stiklelį išmesti arba 
nors kitaip paveikė-

Taip sakant, auklėjimas visa
da buvo labai reikšmingas, ne 
tik dabar, kai atsirado visokios 
Alvudo su gira arba Montesso- 
ri be giros sistemos. Auklėjimo 
reikšmė labai svarbu visur, gi 
kokiuose ten bolševikiniuose ro
juose tai vienas svarbiausių da
lykų, nes nuolat kalbama apie 
visokį partinį auklėjimą. Ten, 
auklėjant taikiai, net amūrą su 
strėle vaizduojantį paveikslą 
reikia išmesti, nes, girdi, jis sai
doką įtempęs, graso tarptauti
nei taikai.

Be abejo, saviaukla paremta 
ir minėtų mūsų draugijų veikla. 
Esą, reikia vaikui pačiam duo
ti reikštis, 
per maža, 
kur kokį 
šiaip kaip
jauti, o mama į prekyviečių lan
gus pasidairyti arba kokių kitų 
pramogų paieškoti, vaikui rei
kia palikti diržą, kad jis, kai 
nusikalsta, pats sau porą ar tre
jetą kartų įkrėstų. Taip būtų 
ugdomas atsakomingosios ir 
kantrumo galios.

Taip sakant, reikia auklėtis 
dabar ir tiems, kurie rūko, ir 
tiems, kurie dūmo bijo. Pirmie
ji turi grūdinti, kad vėžio ne
gautų, o antrieji turi dūmo pa
traukti ir pabandyti gyventi vė
žio baimėje, kad rūkorius la
biau užjaustų. Gerią turi susi
laikyti, o negerią kartais už
traukti, kad pajustų pagiriosi
mo jausmą ir žinotų, kad geriąs 
ir be barimo kenčia.

Spaudoje, taip sakant, 
reikia auklėjimosi. Jeigu

storžievis, bet jei tu pats, tai 
esi beveik didvyris. Jeigu kitas 
ko nors siekia ir laikosi, tai jis 
yra užsispyrėlis, bet jei tu, tai 
esi nuostabiai tvirto būdo žmo
gus. Na, o jei kas nors labai 
mandageliauja, tai
aiškus pataikūnas, besitaikstąs 
į kokį nors pagerbimą, bet jei 
tu nuolankeliauji, tai reiškia, 
esi gerai išauklėtas, švarutėlis, 
lyg pro daktarus ir graborius 
praėjęs. Jeigu kas aptaria tavo 
dainavimą ir pasako, kad tu dar 
nesi planetų planečiausias, 
žvaigždžių žvaigždžiausia, tai 
toks yra formalus priekvaiša, 
apie kuriuos dr. K. Sruoga 
straipsnius rašo, o jeigu aš pats 
kitą kietai įvertinu, tai reiškia, 
kad turiu gilų protą ir kandžią 
frazę.

Žodžiu, saviauklos sistema 
yra nuostabiai svarbi ir reikš
minga. Tik gaila, kad mes visi 
ne Montessori sistemoj auginti. 
Kitaip patys sau iškilmingai 
oriai įkrėstume.

pietūs šal-Vaikeli, mes išeinam, 
dytuve, o diržas ant lovos, jeigu 
būsi 
jetą

negeras atsiskaičiuok juo tre- 
kartų. _______

ir

irgi 
kas

Su ta karūnėle tai esu aš pats, o 
tie be karūnų tai jau visi kiti.

Nepasižymėję
“Nei vienas lietuvis 

naktinio klubo, kuriame varo
mas gembleriavimas. Nėra nei 
vienos lietuvaitės, kuri rodytų 
nuogas savo blauzdas susirinku
siems keistuoliams”.

"Naujienos” sausio 14d.

neturi

apie tavo kūrybą gerai paraėo, 
tai žinok, kad tu esi vertas, bet 
jei blogai, tai tikriausia jis yra 
absoliutus mulkis ir toks turi 
suprasti, kad jam reikia savi
auklos. Jeigu apie tavo paveiks
lėlį parašė koks kritikas gerai, 
tai reiškia, kad jis turi puikų 
skonį, bet jei parašė nekaip, tai 
reiškia, kad jam reikia meno 
pajautimo ir saviauklos, kas 
reiškia — nesikišti su savo var
ganu trigrašiu į išmintingųjų 
kalbą.

Jeigu kas nors tavęs paprašė 
paskolinti penkinę, tai, brol, net 
ir mirsi neužmirši, bet jei iš ko 
pasiskolinai knygą, tai gali ne
grąžinti, nes juk knyga ne pini
gai, o jei kas už ją pinigus mo
kėjo, tai reiškia nežino, kur pi
nigus dėti. Jeigu tu kalbi, kad 
nusimanai politikoj, tai tavo li
nijos turi visi laikytis ir jokių 
ten be tavo žinios rezoliucijų į 
kongresą nerašinėti, iš viso to
kie žmonės turi persiauklėti ir 
pripažinti amžiną autoritetą. 
Juk kas gi gali sakyti, kad da
bar arklu nebegalima arti. Trak
torius gali pagesti, o arklas, 
taip sakant, amžinas ir patva
rus darbo simbolis.

Iš viso auklėjimosi sistemoj 
reikia atminti ir tai, kad jei ki
tas kietai savo laikosi, jis yra

Noras seneti
Moteris ateina pas daktarą, 

kuriai daktaras po apžiūrėjimo 
sako;

— Matot, ponia, jūs jau 90 
m. Aš daug ką galiu padėti, bet 
padaryti jūsų jaunesne aš ne
galiu.

— Kas prašo padaryti jau
nesne, aš noriu dar 20 metų 
pasenti, — paaiškino moteris.

Talkininkas
Krautuvininkas stovi krautu

vės tarpduryje ir mato, kad ju
da automobilis, kuriame nėra 
vairuotojo. Jis greit įšoka į ma
šiną ir paspaudžia stabdžius.

— Matai, — jis sako, prieš jį 
atsidūrusiam vyrui, — aš su
stabdžiau tavo automašiną, tu
ri būti man dėkingas.

— O ne atsako, — vyras ,— 
savo automobilį aš stūmiau.

Pasninkautojas
Pilietis penktadienį užeina į 

restoraną ir pastebėjęs, kaip 
vienas skaniai valgo steiką, pa
prašo padavėjos gabalėlio ban
ginio.

— Ne, neturime tokios žu
vies, — atsako padavėja.

— O, tai tada duokite steiko, 
juk Dievas matė, kad aš pra
džioje prašiau žuvies.

Darbdavys
žmogus pasakoja: 
užsisakiau kostiumą, 

buvo augintos Austra-

Vienas
— Aš

Jo vilnos 
lijoje, audinys austas Anglijo
je, siūlai atėjo iš Indijos, kos
tiumas buvo pasiūtas Hong 
Konge, o aš nusipirkau jį New 
Yorke. štai kiek daugeliui žmo
nių aš daviau darbo, visai už tą 
kostiumą neužmokėdamas.

Į8P0D2IAI TARYBINIAM
ROJUJE

Antrą valandą po pietų gruo
džio 29 d. važiavau Laisvės Alė
ja ir netrukus pasukome į "Lie
tuvos” viešbutį.

Įspūdis nekoks. Viskas dvel
kia seniena. Man paskirtas kam
barys trečiame aukšte, be mau
dynės. Reikėjo eiti per ilgą ko
ridorių, kad pasiekčiau prausyk
lą.

Dėl kambario ir kitų nepato
gumų pasiskundžiau Stasiulio- 
niui, bet tai nieko nepadėjo.

V. Tysliavienė

Sovietiniai rinkimai
Apsvaigę nuo kruvino tvaiko 
žtnogžvėriai mus laiko — klaiko 
vergus varo už vergiją balsuot, 
“laisvai” savo balsus atiduot, 
už įbruktą, vienintelį sąrašą komunistų 
(kas kitokį duot išdrįstų?) 
kad atrodytų, 
kad parodytų, 
jog tironija yra pagrįsta 
demokratiškiausiais, 
liberališkiausiais, 
pažangiausiais pasaulyje rinkimais, 
“liaudies” demokratų pasiekimais.
N., K. V. D. stropiai žiūri, 
kaip vergai balsuoti turi, 
nurodinėja, įsakinėja 
tyrinėja, šnipinėja, 
kas balsuoti neatėjo, 
kas balsavimui įduotą 
sąrašą kom-kandidatų 
slaptai drasko ar gadina, 
pakeičia, sunaikina, 
Kad pabėgt nebūt kaun ūpo, 
einančius raudoną virvę supa, 
stropiai seka, 
kas ką sako, 
kas ką eidamas kalbėjo, 
kas nuotaikos nesugebėjo 
parodyt kaip privalėjo. 
O gal kas eidamas tylėjo — 
M. V. D. viską tyrinėja: 
kontrovoliucijas išimislrnėja? 
didžiausių pastangų reikėjo, 
kad šimtas nuošimčių balsuotų, 
už komunistus balsus atiduotų, 
kaip užplanuotą 
pagal gražų 
socialistišką miražą.
Panašiai laisvai, vieningai, 
pažangiai, gausingai, 
komunistiškai, drausmingai, 
balsuotų entuziastingai, 
ir arkliai, ir karvės, ir vištos, 
jei po kaklais būt parištas 
vienintelis sąrašas už partiją komunistų, 
kuris bandą pravarant būt nurištas 
ir į balsavimo dėžę įkištas.
Garantuota!
šimtas nuošimčių už komunistus būt balsuota! 
(tik, tur būt, gerai botaguota).
Taip atrodo paprasta problema — 
ta vienos partijos sistema.

K. M.

SPAUDOS APŽIŪRINĖJIMAS
— “Naujienose” 1963 m. nr.

271 vedamajame dr. P. Grigai
tis, paaiškinęs, kad kongreso 
narys Robert Wilson (iš Cali- 
fornijos) įnešė į atstovų rūmus 
rezoliuciją, l^ikalauajnčią, kad 
sovietai pasikauktų iš paverg
tų tautų, tarp jų ir iš Lietuvos, 
porina:

Lietuvaičių pageidavimai

Dieve duok, kad surasčiau tą po 
lova pariedėjusį kvoterį, tada iš 
tos sumos dalį ir Balfui skirčiau.

N. Pr. seselių stovykloje Put- 
name mergaičių leidinėlis Ki
birkštėlė išspausdino eilę mer
gaičių pasisakymų, ko jos norė
tų. Kai kuriuos mes čia su di
deliu malonumu perspausdina
me:

Regina Staskevičiūtė — Su
grįžti į praeitį — prieš 1,000 
metų ir būti turtinga, graži ro
mėnų karalaitė. Tik trumpai... 
tik pažiūrėti, kaip jaučiasi. Taip 
pat, norėčiau sugrįžti prieš daug 
metų į Lietuvą ir būti vaidilu
tė — saugoti šventąją ugnį.

Jūratė Balsytė — Gyventi 
milijoną metų ateity ir turėti 
100 vaikų, ir kai ateitų vasara, 
aš su savo vaikais ir vyru skris
čiau į mėnulį.

Katrytė Bagdonaitė — Būti 
princese, kad galėčiau valgyti

visokių skanumynų.
Ligija Erciūtė — Būti Wa- 

shingtonu, nes jis beveik kiek
vieną karą laimėjo.

Nijolė Abramikaitė — Būti 
žvaigžde, nes jos gražios.

Joana Strazdytė — Gyvent 
Lietuvoje ūkyje ir turėt savo 
arklį.

Alma Staskevičiūtė — Būti, 
karalienė už 100 m., kad gaučiau 
ką noriu valgyt, neturėčiau dirb
ti, ką nors taisyti ir neturėčiau 
plauti indų.

Aldona Saičiūnaitė — Norė
čiau būti Marse.

Rasa Navickaitė — Būti ma
ma su 70 vaikų.

“Pėdas arimuose”, bet dabar 
kolchozuose, kur tik kolchozi- 
ninkas deda pėdą, ten sutinka 
ir bėdą, taigi ir pakeitimas pa
teisinamas.

Šalčio nebijąs
— Šiandien yra zero, taigi, 

nėra nei šilta, nei šalta, — ta
rė Balys Brazdžionis Barčus šei
mos radijo valandėlės metu.

šis kiškis pasirengęs šia kol- 
choąine tobula Ipriemon® inuga- 

i benti Lenino garbei trąšų.

"Wilsono rezoliucija neatneš
tų nieko gero pavergtoms tau
toms, jeigu ji ir būtų priimta. 
Bet ji, žinoma, nebus priimta ir 
nebus svarstoma. Jos tikslas 
yra dumti akis neįgudusiems 
politikoje tautinių mažumų žmo
nėms, kad jie ateinančių metų 
rinkimuose balsuotų už Wilso-

Tikrasis poilsis yra tada, kada 
gali taip atsisėsti, kad žmona ne
rastų.

Ir

Spygliuotiniai sakiniai Ignatonio Lūžiuose
Žavios moterys —. kaip rupi 

duona: kas dieną valgai ir nie
kuomet nesi sotus. (14 psl.)

Visos jaunos mergaitės sku
ba j ateitį, o kai pasensta — 
grįžta į praeitį. (17 psl.)

Pro gerą gėrimą negalima 
praeiti užmerktomis akimis. (22 
psl.)

Iš tikrųjų, žmogaus gyveni
mas prieš pietus eina viena 
linkme, o po pietų — kita. (60 i 
psl.)

Vaikystės dienomis pirmą 
kartą mums davė progos skaus
mą pajusti tėvo kanapinis dan
tis. (183 psl.)

Moterys ir yra tam moterys, 
kad jos dėl mažmožių ir bartų- 
si, ir pyktų, ir dideles scenas 
vaidintų, o pro didelius dalykus

praeitų užmerktomis akimis. 
(245 psl.)

O vedusio gyvenimas — kaip 
Žalia duona, be skonio, be pa
sirinkimo. (265 psl.)

Parinko V. P.

ną. Nuo tokių politikierių lietu
viai turėtų apsisauogti”.

Ir kas gali dabar sakyti, kad 
Alto vicepirmininkas nesirūpina 
Lietuvos laisvinimo reikalais ? 
Jeigu dr. Grigaitis pats nesirū
pintų, tai neplūstų ir nelieptų 
atsiriboti nuo Lietuvai laisvės 
reikalaujančio VVilsono.

— "Drauge” sausio 20 d., ra
šant apie poezijos konkurso lai
mėtoją K. Bradūną, pažymėta, 
kad poetas tarp kitų išleido po
ezijos knygutę "Bėdos arimuo
se”. Kiek žinome, poetas išleido

Kultūringas pokalbis
— Ką skaitai laikraštyje? — 

klausia vienas vagis kitą.
— O, recenziją apie savo pas

kutinį pasirodymą, — atsako 
antras.

i

DATOS IR SVEIKATOS
(Ištrauka Dr. S. Aliūno kalbos, 
pasakytos LF bičiulių Naujųjų 

Metų sutikime)
Stasy Dauny, geriąs pieną, 
Šimkau, alų kurs geri 
Rytoj pat rašyk visviena 
šešiasdešimt keturi.
Šviečia suknių iškirpimai, 
Mes visi nebetvirti,
Ir visus lyg kipšas ima 
šešiasdešimt ketvirti.
Pro šilkus pagundos puola, 
Sukas galvos nuo taurių. 
Bet jau neištrins nė kuolų 
šešiasdešimt keturių,

Akys ir šampanas veikia, 
Krinta širdys j batus, 
Nes rimtai pradėti reikia 
šešiasdešimt ketvirtus.
Ar namo dvejom skubėsi, 
Ar grįši ant keturių.
Ir rytoj datas žymėsi 
šešiasdešimt keturių.

— Vyras ir moteris neateina 
į šeimyninį gyvenimą kaip du 
viščiukai, tik ką išsiritę iš lukš
to.

“Tėviškės Žiburiai”

— Neišdžiovins alkoholizmo 
liūno mūsų visuomenėj jokie 
gydytojų raštai.

Dr. J. Adomavičius

Apsaugos priemonė
Vyrukas įeina į kirpyklą ir 

paprašęs, kad jį nuskustų, pa
prašo taip pat skustuvo.

— O kam tau reikia? — nu
stemba kirpėjas.

— O, aš noriu turėti priemo
nes, kad galėčiau apsiginti.

Skirtumas
— Pasakyk, koks skirtumas 

tarp draugystės ir sužadėtuvių 
žiedo? — paklausia dėdė.

— O, labai paprasta, kai su
sižieduoji, tada baigiasi drau
gystės, — atsakė mergina.

—o—

— Būtų gera turėti 1964 m. 
uždarbius, 1934 m. kainas, 1924 
mokesčius ir 1900 pajamų mo
kesčius.

— Jeigu nori, kaldamas vinį, 
nenusimušti piršto, turi plaktu
ką laikyti abiem rankom.

"Progress”

Telyčios ir leninine linija
“Tiesoje” gruodžio 22 d. nu

meryje, Tiesos korespondentas 
V. Miniotas išspausdino straips
nį apie veržimąsi telyčių pagal
ba į komunistines aukštumas. 
Straipsnyje rašoma;

"Buchalteris nutaria iškopti 
į viršininkus. Kalbina veršelių 
šėrėją Oną Kakataitę nugala
binti kelias telyčias. Tada vie
toj komunisto Nikodemo Vend- 
zelio jis, Vytautas Račkauskad, 
vadovausiąs skyriui. Visi kaip 
rojuj gyvensią.

Vargšas mokesčių mokėtojas turi praryti ir šįmet karčią JAV 
biudžeto tabletę.

Mergina telyčią nugalabino, 
bet Račkauskas skyriaus valdy
toju netapo.

Ir Račkauskas veikia toliau. 
Tarybinio ūkio vyriausiajam 
buhalteriui Steponui Bemickui 
penkiasdešimt rublių pakiša, 
porą mašinų runkelių pasiūlo. 
Žmogus, nieko nesakęs, pinigus 
perdavė į kasą. Okio direkto
riui Jonui Sinkevičiui du šim
tus rublių į delną spaudė.

— Še, čia tau, pora šimtų... 
Su rajono valdžia galėsi pra
gerti. Tik padaryk mane tuo 
vyriausiuoju agronomu!”

Atrodo, šis straipsnis buvo 
ne visai pagal Lenino liniją, kad 
po poros dienų Tiesa įdėjo to
kį atitaisymą:

“Sekmadienio “Tiesoje’’ iš
spausdintame feljetone "Sukčių 
priešas” trečioje skiltyje devin
tą eilutę iš viršaus skaityti taip: 
“Mergina telyčios nenugalabi
no”.

Kada pataisoma, matyti, jog 
Račkauskui dar sunkiau vado
vu pasidaryti. Taip ir neprasi- 
muša žmogus į leninines aukš
tumas net ir per telyčių lavo
nus. K.

— Tuo tarpu J. K. tik gerklę 
laido, kaip Juzas dilgėlyne. Bet 
vėl: tulžį išliejus žmogui geriau. 
O man — linksmiau.

K. A. Girvilas

— Stovykliniame gyvenime 
skudurų dalybos mane visai iš
vedė iš pusiausvyros.

B. Saplys
—o—

Linksma mūšy kolonijose
Los Angeles, Calif.

PRAŠOME ATSAKYTI

Koks rašytojas, nieko nepa
rašydamas, vadinasi save rašy
to jum?

Koks režisierius statys “Bu- 
ridano asilą” ir duos leidėjui 
palaikyti jo uodegą, o visam 
štabui lieps apšluostyti?

Kokia "režisierė”, stovėdama 
prie “Dailiųjų klubų”, taip mei
liai šypsosi poetui?

Koks garsiausias čia žurna
listas ir labiausiai pasitarnau
ja tėvynei, segiodamas gražuo
lėms kaspinėlius ir pakeldamas 
jų batukus?

Kokie ateities tonai dar pa
sigirs lietuvių Amerikos vidu
riuose ?

Kokio bizūno reikia Scribui?
Iš viso, kaip išvalyti Los An

geles be užmuštų?
Kas pralenkia plepaluose, vy

riški ja ar moteriški ja?
Dėdė Anupras

Sudbury, Ont. ,

— Paprastai žmogus per 75 
m. amžiaus per savo plaučius 
perleidžia 25 kg. dulkių. Bet 
Sudburyje kas dirba inkos in
dustrijoje, per 25 išdirbtus me
tus — 75 kg.

— Sudburio naujos valdybos 
rinkimo metu buvo sumanyta 
įsteigti fondai; Statybos fondas, 
lietuviškas “airon vulf” fondas, 
vaišių fondas, korespondentų 
fondas ir kt. Visiems fondams 
įgaliotinių netrūko, tik su pini
gais blogiau, tais jie ir neįsistei
gė.

— Lietuvių šeštadieninės mo
kyklos du mokytojai pavaišino 
lietuviukus vaikus švenčių pro
ga saldumynais, vienas prieš 
Kalėdas savo asmeniškom lė
šom, antras po Kalėdų. Prieš 
Kalėdas vaišinęs nepateko į 
laikraščius, o antrasis pateko.

Dirksnys

CASTRO PRISIPAŽINIMAS

Sakykit, sakykit, 
Sakykite,
Bekurdamas "rojų”, 
Ar tikite?
Sukūriau aš peklą!! 
Ji — rūkstanti, 
Pagimdė velniūkščių 
Ne tūkstantį.

Nors, žinoma, jų veisle 
Maskoliška,
Aš rėksiu, kaip rėkęs: 
Man broliška!

— Daugiau žmonių yra ieš
kančių posto negu darbo.

Mylėjau Nikitą
Ir Staliną,
Kol virsti pradėjau
Į aviną!

J. Alų.
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