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Savinžvalgos vaidmuo
auklėjime

KAIP TĖVŲ EMOCINIAI NEGALAVIMAI 
ATSILIEPIA VAIKUOSE

I)R. A. LIAUGMINAS

LAUKIANT NAUJO VĖJO

Nuo žymiojo Sokrato laikų 
savęs pažinimas yra laikomas 
išminties pradžia. Tai gili 
tiesa viBais atžvilgiais. Iš tik
rųjų, žmogus, stebėdamas sa
ve, gali pamatyti savo klaidas. 
Prasiskverbdamas pro materia
linių bei kūno reiškinių dangą 
j sielos gelmes, gali atidengti 
tą nemirštamą kibirkštėlę savy
je, kurioje atsispindi paties Kū
rėjo paveikslas ir kuri todėl ver
žiasi prie absoliutaus gėrio ir 
grožio. Tik, deja, šis giliai sly
pįs žmogiškosios prigimties pra
das, kai paskęsta kasdienybėje, 
negali pilnai švytėti savo pri
gimties šviesa. Tai nelyginant 
aukso krislas, apneštas pakelės 
dulkėmis. Apvalyk jį, ir pama
tysi tikrąją šio brangmetalo 
prigimtį. Taip esti ir su žmo
gaus sielos gelmėmis.

Per savęs pažinimą žmogus 
išvysta ir savo kaip dalinai 
dvasinės būtybės tikslą ir pa
reigas. Bet šiuo atveju turime 
reikalo labiau su mūsų racio- 
naline prigimtimi; o josios at
skleidimo kelias bei metodas 
yra metafizinis arba net teolo
ginis. Todėl šią temą paliksime 
filosofams, o patys šiuosyk kon- 
centruosimės į pasąmoninę, tą 
tamsiąją žmogaus prigimties 
pusę, kuri nemažiau apspren
džia mūsų veiksmus ir turi di
delės reikšmės auklėjime.

Kiek žmogus besigilintų į sa
ve, vien savo jėgomis vargu jis 
toliau šios racionalinės prigim
ties benueis. Protavimu mes pri
einame tam tikrų racionalinių 
išvadų ,ir jos socialiniuose veiks
muose bei poelgiuose mūsų pa
sirinktiems dydžiams bus teisin
gos, bet mes nežinome, kodėl 
pasirinkom šiuos dydžius ar ar
gumentus, o ne kitus, savo elg
senos gairėms nustatyti ir su
sidariusiom problemon spręsti. 
Juk, pavyzdžiui, kas stoja į vie
nuolyną, randa, kad tai yra ge
riausias kelias jo, kaip žmo
gaus, pilnam idealui įgyvendin
ti. Kas eina į kunigų seminari
ją, tiki, kad tuo būdu jis dau
giausia savo artimui galės pa
dėti. Bet tas, kurs neina nei į 
vieną, nei į antrą šių instituci
jų, o pasirenka sau kurią kitą 
profesiją, motyvuoja tuo, kad 
geriau būti geru piliečiu negu 
blogu kunigu ar vienuoliu. Taip 
esti ir su kitom profesijom, taip 
esti ir su mūsų kasdiene elgse
na. Čia protavimas prilygsta
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lygčių sprendimui, į kurias tam 
pačiam nežinomajam surasti 
duomenis pateikia kažkas kitas, 
jau nebe protas! O kas gi tai 
būtų ? Kiekvienas atsakys: 
jausmai. Taip. Ir dar kažkas, 
kas ir po jais yra pasirausęs. 
Tai visai tamsios, proto švie
sa neapšviestos ir jam net sun
kiai teprieinamos jėgos, bent 
kiek jos liečia to paties individo 
veiksmus. Todėl, norint pažinti 
savo elgsenos ne tik motyvus, 
bet ir tų motyvų motyvus (t. 
y. irracionalines jėgas, apspren
džiančias protinių motyvų pasi
rinkimą), reikalinga be savęs 
pažinimo tradicine bei filosofi
ne prasme dar ir savinžvalgos 
(plg. įžvelgimas į save patį) gi
liausia prasme.

Tatai yra ypatingai aktualu 
auklėjime, nes auklėtojo ir auk
lėtinio santykis yra labiau ira
cionalus negu racionalus. Kas 
svarbiausia: auklėtinis visuomet 
pajunta šalia tariamai objekty- 
vinių ir asmeninius savo auk
lėtojo įsakymų motyvus. Jei šie 
nėra tyri, nors ir į gražiausias 
frazes būtų įvilkti ir logiškai 
pamatuoti, patys įsakymai ne
padarys laukiamos įtakos! Štai 
kodėl dažnai girdime tėvus nu- 
siskundžiant: rodos, viską da
rėm savo vaikų labui ir didžiau
sias pastangas dejom jų išauk
lėjimui, bet nieko iš to neišėjo. 
0 kiti vėl sako: mes, rodos, nie
ko ypatingo nedarėm ir sąlygų 
tam neturėjom, o, dėkui Dievui, 
savo vaikais nusiskųsti negali
me; jie puikiai tvarkosi gyve
nime, su visais sugyvena ir mū
sų senių nepamiršta. Visa ta
tai priklauso, kaip pamatysime 
vėliau, ne nuo to, ką mes jiems 
kalbame, ko iš jų reikalaujame, 
bet nuo to, kiek intymiai su 
jais bendraujame ir kiek savęs 
jiems nesuinteresuotai aukoja
me.

Kartais mūsų įsakymai vai
kams mums patiems atrodo la
bai logiški, socialiai ir moraliai 
visai be priekaištų, bet kažko
dėl jie vaikų nėra paisomi, ir 
mes patys, užuot įsigiję vaikuo
se autoritetą, jo visai netenka
me. Maža to: dažnai net tuo 
yra iššaukiama vaikų sieloj ne 
tik pasipriešinimas, bet tiesiog 
neapykanta tėvams. O tada jau 
jokie pamokymai nebegalioja: 
darys vis vien viską atbulai.

Romualdas Bukauskas Užburta pilis

Romualdas Bukauskas Neištirti labirintai
Iš parodos Čiurlionio galerijoje, Chicagoje

dargi net priešingi tam, ko sieKas gi belieka šiokiu atveju 
tėvams daryt? Jie turi kokiu 
nors būdu — savo jėgomis ar
ba kreipdamiesi į psichologą, — 
pasirausti po savo “racionali
nių” reikalavimų motyvais, ku
rių jie patys nepajunta, o

Ateina moderni mergaite

Mekaitė
Seniai mums reikalingą knygą sutinkant

ALDONA AUGUSTINAVIČIENR

Knygos viršelis, pieštas Nijolės 
Vedegytės - Palubinskienės

Po Marijos Pečkauskaitės, 
mūsų ypatingos ir neužmiršta
mos pedagogės “Rimties valan
dėlės” (dalinai pakartotos trem
tyje “Mergaitės pasaulis” var
du) mes beveik nieko neturėjo
me pasiūlyti šių laikų lietuvai
tėms, kas joms ne tik padėtų 
susiorientuoti svetimame kraš
te, nugalėti pereinamo amžiaus 
sunkumus, laimingomis jaustis 
šeimoje, bet ir iš esmės spręs- 

vaikai juos intuityviai lyg iš 
knygos skaito.

Analizuodami tėvų ir vaikų 
santykius, randame daugybę 
priežasčių, glūdinčių pačiuose 
tėvuose, dėl kurių auklėjimo re
zultatai yra ne tik nuliniai, bet 

ti jų trapių sielų daugelį prob
lemų. Dėl to su ypatingu 
džiaugsmu reikia sveikinti kun. 
Stasio Ylos tik ką pasirodžiusią 
knygą “Moderni mergaitė”.

Nūnai, ją pc. skaičius, atrodo, 
kad tai yra ne vien tik pedago
ginis kūrinys jaunoms, arba 
tam tikro amžiaus sulauku
sioms mergaitėms, bet knyga 
skaitytina taipgi visoms mote
rims, o ypatingai motinoms, 
kad jos geriau galėtų suprasti 
ne tik savo dukteris, bet ir pa
čios save. Kunigo Ylos pedago
ginės idėjos, skirtos šių laikų 
mergaitei, yra labai universali
nio pobūdžio. Jose atsispindi 
Goethės kūryboje išreikštas am
žinasis moteriškumas (das ewig 
weibliche), kuris yra visada tas 
pats kiekvienoje moteryje ir 
mergaitėje, ar ji gyventų nor
maliame laike, ar laikų nera
mybėje.

Rašant tokį kūrinį, turintį gi
lią ir tiesioginę pedagoginę 
prasmę, kuriame glūdi, be kita 
ko, ir tiesioginis didaktišku- 
mas, yra pavojus pasidaryti 
siauru, šaltu, o kartais net ne
simpatingu pamokslininku, šito 
pavojaus autorius kaip tik iš
vengė.

Nuo mergaitės ankstyvo 12 
metų amžiaus, autorius gyvena 
su ja, jis pažįsta ją, jos naujų 
laikų aplinką ir jaučia jos sie
lą. Jis nėra nei teisėjas, nei 
žiaurus mokytojas, bet labai in
tymus jos draugas. Iš visos 
knygos dvelkia didelis grožis 
ir šiluma, emocionaliniai priėji
mai, o žavus lyrizmas taip pa
vergia skaitytoją, kad jis ne
gali vien tik galvoti, bet pri
valo ir jausti.

Eilė literatūrinių ir istorinių 
pavyzdžių, pritaikintų šių die
nų mergaitei, daro kūrinį gyvai 
literatūrinį.

kiama. Peržvelkime kai kurias 
šių priežasčių pavieniai.

1. Auklėjimo griežtumu iš- 
veikdinama neapykanta vaikui.

Turime tūkstančius pavyz-
(Nukelta į 2 psl.)
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Tačiau pačios modernios mer
gaitės supratimo esmėje glūdi 
tas sujungimas- modernios lie
tuvaitės su universalia visų tau
tų ir visų laikų mergaite; o 
jos amžinos problemos, atseit 
esminė mergaitės siela, tėra 
perkelta į dabarties laikmetį. 
Šitai visą kūrinį ypatingai pa
gilina ir duoda jam filiosofinės 
prasmės.

Iš kūrinio dvelkia mergaitės 
individualumas, grindžiamas pa
grindiniais humanizmo princi
pais. Dėl to prieš mus atsisto
ja ne vien tik idealas mergaitės 
ir moters, bet tai idealas žmo
gaus, glūdinčio mergaitėje ir 
moteriškėje.

Mergaitės žmogiškumas yra 
kuriamas tauriausiais humaniz
mo principais. Tais principais 
ji kuria taipgi savo gyvenimą 
ir daro jame svarbiausius spren 
dimus. Dėl to ji Dievo tarnaitė, 
pasiaukojanti savo tautai ir sa
vo šeimai ir tampanti dvasine 
motina kiekvieno už save silp
nesnio.

Knyga skaitoma labai mielai, 
palieka jautrų ir gilų įspūdį.

Reikia džiaugtis taip turinin
gu įnašu mūsų dar labai neiš- 
plėston pedagoginėn literatūron.

Ypač užgirtinas estetinis kny
gos apipavidalinimas ir švari 
bei rūpestingai atlikta spauda. 
O N. Vedegytės - Palubinskie
nės piešiniai iš karto pagauna 
akį subtiliu ir meistriškai praves 
tu trapių linijų ir šešėlio žais
mu.

¥

Stasys Yla, MODERNI MER
GAITE. Iliustravo ir knygos 
aplanką bei viršelį piešė N. Ve- 
degytė - Palubinskienė. Išleido 
ir spaudė Immaculata Press, 
Putnam, Conn. Leidinys 290 
psl., kaina $2.50.
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Visuomenėje susikuria tam 

tikri stiliaus bei tono mazgai, 
kurių vertė pačiai visuomenei 
ne visuomet būna aiški. Išky
la tų mazgų vertės klausimas 
tik progomis, kai kas nors jų 
prisiliečia aštresniu peiliu ar 
kontrastiniu pavyzdžiu.

Kultūros sritis yra šakota 
ir supinta. Galime kalbėti 
aukštom kultūros temom, ir 
kartais reikia. Bet yra regimo
ji, gyvenimiškoji kultūra, kuri 
atsiremia į skonį ir toną. Im
kime tokią parengimų sritį. 
Parengimams ruošti rodoma 
neblogos iniciatyvos. Bet sko
nis, tonas, pajautimas tiek jau 
užkonservuotas ir užrištas 
mazgu, jog sunku tikėtis grei
tų ir sėkmingų atmainų. Dau
gumoj tebedvelkia kaimas, ne
žiūrint, kaip jį vadinsim — pir
muoju ar antruoju. Kaimas 
tebedvelkia antroj ir trečioj 
miesčionių kartoj. Ir, tur būt, 
dar teks laukti ilgokai, kol 
prabils visuotiniau tikroji 
miestinė skonio skalė.

Parengimai yra vieša repre
zentacija. Subuvimai taip pat 
turi viešumos pobūdį, nors yra 
uždaresni. Jei pirmuosiuose 
pasigendam organizatorių kul
tūros mosto, tai antruosiuose 
— vargiai kas laukia iš viso 
kokios nors organizacijos. Pa
dedamas valgis ir gėrimas ant 
stalų — sotinkitės ir žinoki
tės! Pavalgę žmonės savaime 
nori kalbėtis ir kalbės. Norės 
pasibūti ir neskubės, užsimir
šę laiką. Ir pasidaro iš to kaip 
kaime gerų atlaidų progomis.

Mūsuose dar nekyla salionų 
stiliaus problema, šeimininkės 
dar nežino savo didžiojo vaid
mens, kaip priimti, atrinkti, 
paskirstyti, sudominti svečius, 
pasotinti juos ne tik valgiu, 
bet ir išprovokuotom temom, 
surežisuotom muzikinėm ar li
teratūrinėm įtarpom. šis nuo
stabus menas turi būti ugdo

O valtys jau laukia vasarotojų... Nuotrauka V. Maželio

mas, ir jau nūnai turėtų būti 
šitai bandoma bent pas rinkti- 
nesnius inteligentus.

Kas nūnai savaime įprasta 
ir įsisenėjimu priimta, turės 
būt sąmoningai perkuriama. 
Kas nors privalėtų pozityviai 
imtis iniciatyvos kurti naują 
toną, nes kritika, Spyglių - 
dyglių taktika ar Antrojo kai
mo šaržas nebeveikia. Naujai 
kultūros pakopai reikia pavyz
džių, nes tik jie su laiku kei
čia gyvenimo stiliaus lygį.

Praktinė kultūra yra mies
čionių kūrybos sritis. O mes 
vis daugiau daromės vidurine 
klase. Kaimas pasiliko už mū
sų, nors mes jį dar stipriai 
tempiame su savimi. Miestp 
darbininkijos klasėn, tur būt, 
neketiname taikyti, nors esa
me jos iš visų pusių apsupti. 
Intelektualų ir turtuolių — pi
nigo aristokratų klasėn gali
me žvalgytis, bet tai būtų 
bergždžia net ir išskirti
niams prasišovėliams. Mums 
tenka susirūpinti tikru, sveiku 
vidurinės klasės stiliaus puose
lėjimu daugelyje sričių.

Čia paminėjome pora daly
kų, kurie susiliečia su socia
liniu bendravimu ir reprezen- 
tavimu. Bet pirmon eilėn mies
čionio — vidurinės klasės žmo
gaus kultūra atsispindi jo bu
te — kaip jis įrengtas, kaip 
apstatytas. Kultūros skonis ir 
tonas pirmiausia kuriamas sa
vo namuose. Namai yra židi
nys ir atspindys žmogaus dva
sinio lygio, norime ar ne.

Galime atvangai susimesti į 
viešbučius ir save aprengti bei 
parengti jų stiliui. Bet tai 
klausimo neišsprendžia. Gal 
net nudelsia reikalą labiau at
sigręžti į savus namus ar sa
vas sales. Mes esame jų šei
mininkai ir nuo mūsų priklau
so jiems duoti truputį kitą vei
dą. s. y.



* DRAUGAS, šeštadienis, 1964 m. birželio mėn. 6 d,

Savinžvalgos vaidmuo 
auklėjime

(Atkelta iš 1 psl.)

dŽių, kur motina ar tėvas taiko 
kuo griežčiausią drausmę vie- 
ham savo vaikų tariamai to vai
ko geresnio išauklėjimo tikslu, 
o tikrumoje tatai daro todėl, 
kad šio vaiko nemyli, jį laiko 
lyg kokį nereikalingą įsibrovėlį 
savo šeimoje. Vaikas jaučia ta
tai, b tėvai — ne. Testuojant 
ir apklausinėjant vaikus, gali
ma kiškiai šitai patirti. Papras
tai, toks vaikas ne tik bijo sa
vo tėvų, ar vieno kurio jų, bet 
dargi jais iš Viso nepasitiki ir 
netiki, ką jie sako ar pažada.

1 Valkai yra tėvų įrankis.
Kartais tėvai laiko vaikus 

priemone pasiekti tikslui, kurio 
jie patys nesugebėjo atsiekti, 
pvz., tapti įtakingiausiu ar tur
tingiausiu asmeniu savo apylin
kėje; baigti inžineriją, medici
ną arba pasiekti kurio politinio 
posto. Todėl tokie tėvai reika
laują iš vaiko besąlyginio pa
klusnumo^ kas yra egoistiška 
ir priešinga vaiko įgimtiems ga- 
bumpmp bei jo polinkiams.

Kądąngi jau pats savisaugos 
Ihštlnktas priešinasi visam 
ktitn, Ras braunasi arba į žmo- 
gkbs kūną arba į jo asmenybę, 
ttd ir vaikas gaivališkai nepa- 
keričia tokių iinperatyvų, kurie 
tkffiaiija daugiau tėvams negu 
jam pščiam. O tėvai tada, iš 
škVo įmsės, laiko tokį vaiką ne- 
jįAfcėhčiamu ir palaipsniui ima 
jt) nekęsti bei jam vienokiu ar 
kitbkiil būdu grasinti. Tada vai
kui, vėl to paties savisaugos 
Iftštmkto vedamam, belieka pa- 
širinkti viena iš šių galimybių: 
arba besąlyginiai pasiduoti tė
vų Valiai arba vykdyti pasiprie
šinimą. Pirmuoju atveju jis ne
tektų gerokos dalies savo as
menybėj ir tėyų primestas tiks
las vistiek nebūtų atsiektas; o 
antruoju — susidaro tokios 
trintys’ tarp tėvų ir vaikų, kad 
jos su laiku ir vienus ir kitus 
paverčia neurotikais.

8. Tėvai pavydi valkui.
Kartais tėvai žiūri su pavydu 

į vaiką kaip į savo konkuren
tą. Pvz. motina eina senyn, ir 
Vis mažiau kas ja besidomi, tuo 
tarpu kai visų akys nukrypsta 
j jos dukrą. Arba kai savo ga
bumais sūnus ima pralenkti tė
vą, irgi atsiranda panašus pa
vydo santykis. Šitoks požiūris 
į vaiką nieko jam nepadeda, o 
priešingai, stelbia jo asmeny
bės raidą. Čia irgi tėvų įsaky
mai nėra paisomi, ir bet kokios 
auklėjimo pastangos nueina 
htekais.

4. Valkas užpildo tėvuose 
emocinę spragą.

Kartais vienas tėvų, netekęs 
antrojįo meilės, ieško kompen
sacijos priešingos lyties vaikuo
se. JĮte, labai prisiriša prie to 
vaiko, jį lepina, jam visaip pa
taikauja, bet kartu ir reikalau
ja, kad vaikas visus savo emo
cinius išteklius nukreiptų į jį 
absorbuojantį tėvų. Čia vaikas 
irgi pasidaro tėvų įrankiu, nei 
vienai nei antrai pusei to nejau
čiant, ir to pasėkoje pradeda 
vystyti neurotinius simptomus. 
Viena, jis per daug prisiriša 
prie vieno, jį pernelyg mylin
čių, tėvų; antra, jis ima bijoti 
antrojo tėvų, lyg būtų jam kuo 
nusikaltęs, ir nusistato priešin
gai jo atžvilgiu; trečia, be to 
dar, iš čia gema nesantaika 
tarp pačių tėvų ryšium su vai
ko auklėjimu: vienas peikia ki
tą, kad jis pergriežtas vaiko 
atžvilgiu, o šis — aną, kad jis 
esąs peršvelnus ir lepinąs bei 
gadinąs vaiką. Vaikas, aišku, 
pasinaudojęs tėvų nuomonių 
skirtumu savo atžvilgiu, ima jų 
nebeklausyti nei vieno, nei ant
ro.

Neseniai buvau pakviestas 

pas vieną 9*ių metų berniuką, 
kurs turėjo skaitymo sunkumų: 
mokėsi III prad. m-los skyriuje, 
o jo skaitymo lygis atitiko I- 
jo skyriaus reikalavimus. Pa
darius keletą testų, paaiškė
jo, kad vaikas neturi jokių fi
ziologinių bei verbo - motorinių 
defektų; jo inteligencijos lygis 
atitiko jo amžių. Tėvai pain
formavo, kad jis ypatingai blo
gai tariąs net tokius žodžius 
kaip “tėvas”, “motina”, “bro
lis” (sakydavo: fat-her, brot- 
her etc.). Kai aš jam parašiau 
šiuos žodžius ir paprašiau juos 
perskaityti, jis paklausė: Kaip, 
ar teisingai ar klaidingai? Pa
sakiau: teisingai. Tad jis tarė: 
fat-tėr... (su didžiausiu kirčiu 
ant -hėr). Po to paklausiau jį: 
o kaip būtų klaidingai? Tada 
jis ištarė puikiausiai father, mo- 
tiįer, brother. Iš to paaiškėjo, 
kad vaikas nekentė ir bijojo tė
vo, ir ši neapykanta pasąmoni
niu kanalu veikė neigiamai į jo 
tarsenos bei skaitymo techniką, 
liečiančią ypatingai minėtuosius 
žodžius. Žinoma, jis skaitė ne
pergeriausiai ir kitus žodžius, 
bet čia buvo jo nejaučiamos 
taktikęs trikas bei metodas at
kreipti, kiek galima daugiau, tė
vų dėmesio į save, kad jie jį 
dar traktuotų kaip “baby”. Po 
kelių interview su tėvais ir su 
vaiku, kaip tik tėvai pradėjo 
į jį daugiau nuoširdaus dėmesio 
kreipti, berniuko skaitymas 
šuoliais gerėjo.

5. Tėvai absorbuoja vaiko va
lią.

O taip atsitinka tada, jei tė
vai laiko vaiką per daug prie 
savęs pririšę, neleisdami jam 
nei draugauti su kitais vaikais, 
nei pagaliau pareikšti bet kur 
savos iniciatyvos. Tatai atsitin
ka dažniausiai (1) su vieninte
liais vaikais arba net (2), kai 
tėvai tarpusavy nesugyvena. 
Pirmuoju atveju abu tėvai vi
sas ateities viltis būna sudėję 
į vaiką, o antruoju — tik silp
nesnysis tėvų prisikabina taip 
tampriai prie kurio vaiko, kad 
šis nebeturi tiesiog “oro” kuo 
kvėpuoti: kiekvienas jo žings
nis yra sekamas, jam viskas

Lietuviškasis kryžius Pasaulinėje New Yorko parodoje 
Nuotrauka V. Maželio
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nurodoma, kas ir kaip daryti, 
arba net už’jį viskas yra tėvų 
atliekama. Ir visa tatai daro
ma tariamai trokštant vaikui 
“gero”; kad jis nepavargtų, 
kad nepadarytų klaidų, kad ne
nuklystų nuo tiesaus kelio ir 
pan. Bet tikrumoje visa tai iš
plaukia iš pačių tėvų nesaugu
mo, o pasekmės tos tariamosios 
tėvų “geros valios” yra šios:
1) grėsmė savarankiškai vaiko 
asmenybės plėtotei, kas iššau
kia savaiminį pasipriešinimą;
2) priešingas nusistatymas bei 
neapykanta tėvams; (3) kadan
gi negražu ir neleistina atvirai 
rodyti savo neapykantą tė
vams, tai vaikas ją perkelia į 
visa, kas tėvams ir kiekvienam 
doram žmogui brangu, kas išo
riniai pasireiškia antisociali
niais bei sociopatiniais poelgiais. 
Dabar jis pradeda blogai mo
kytis, ginčytis su mokytojais, 
praleidinėt mokyklą, būt neman
dagus su giminėm ir kaimynais. 
Kai tėvai atšąla nuo jo ir pra
deda bausti, tai, nebetekęs sau
gumo namie, jisai prisijungia 
prie “gangės”.

Tas asmuo, apie kurį kalbu, 
dabar yra 20-ies metų amžiaus. 
Jis buvo universitete, bet ne
lankė paskaitų ir buvo pašalin
tas. Turėjo kelias tarnybas, bet 
nė vienos jų ilgiau kelių savai
čių nepalaikė. Kai apsivogdavo 
ir būdavo policijos pagautas, 

motina per advokatus su užsta
tais jį išvaduodavo. Iš visa ko 
matėsi, kad jis už kažką kerši
ja tėvams (šiuo atveju moti
nai, o gal ir tėvui, kam jis per
daug pasyviai laikėsi jo atžvil
giu). Nemaža ašarų motina iš
liejo ir negalėjo be svetimos 
pagalbos suprasti, ką vaikas 
jautė savo pasąmonėj. O jis jau
tė, kad tėvai, o ypač motina, 
viską darė ne jam, o savo nau
dai, trukdydama natūralinį jo 
asmenybės brandos polėkį. Ir 
kas svarbiausia, kad toks as
muo nė nejaučia, jog kažkas 
yra netvarioj su juo, tad ir pa
galbos jam negalima suteikti.

6. Tėvų nesaugumo jausmas 
kenkia auklėjimui.

Kai tėvai yra nusivylę gyve
nimu, savim nepasitikį, jie ne
sąmoningai stengiasi tas chara- 
rakterio savybes perduoti ir 
vaikams. Šiandien turime ir lie
tuvių ateivių tarpe nemaža neu- 
rotikų tėvų. Tokie visUr mato 
tik pavdjūs: bošas jo nemėgsta, 
todėl gali kiekvieną dieną at
leisti iš darbo; pinigų vertė nuo
lat krenta; nuosavybės jiems 
taip pat nepastovi vertybė, o ką 
jau bekalbėti apie politiką, švie
timą ir papročius. Viskas yra 
tik kritikuojama ir peikiama. 
Mat, toks asmuo iš kadais “di
delio” pasidarė čia labai mažaB. 
To jis nepakenčia ir pradeda 
didelius dalykus mažinti, kad 
pats liktų dar nemažas šis - tas. 
Juk jeigu miške aukštuosius me
džius iškirsi, tai ir mažiukas 
bus matomas. Dėl tokio elge
sio, o kartais dar dėl ankstybes- 
nio gyvenimo pernaudojimo ky
la kaltės jausmas: jį nematoma 
bausmės šmėkla persekioja. 
Pradeda būkštauti visokių ligų, 
ir jos jau taip arti, kad jis jas 
viena po kitos jaučia. Tada bė
ga nuo gydytojo pas gydytoją 
ir labai nusivilia, kad nieko ne
randa.

Kadangi žmogus yra linkęs 
savo silpnybes projektuoti į ki
tą, — o šiuo atveju arčiausiai 
stovi vaikai, — tai “saugumo” 
sumetimais viską vaikams drau
džia, liepia jiems laikytis nuo
šaliai nuo visko; neit vieniems 
į lauką, nežaisti su kitais vai
kais, nes gali įsidurt, susižeisi; 
nieko nevalgyt svetur, nes gali 
kokia liga apsikrėsti, ir pan. 
Tuo būdu užgniauždami vaiko 
natūralines psichines ir sociali
nės raidos tendencijas, tėvai 
patys nustoja pasitikėjimo ir 
autoriteto vaikuose, o tada apie 
jokį pozityvų auklėjimą nebega
li būti kalbos.

7. Tėvai išvėikdina kerštą 
savo tėvams į vaikus.

Tatai esti dažniausiai, kai tė
vai patys buvo užguiti savo tė
vų, ir dėl to nieko nepasiekė. 
Dabar gailisi, kad jaunystėje 
nieko neišmoko ir nepasirengė 
kaip reikiant gyvenimui, nors 
jie buvo kuo griežčiausiai lai
komi ir gaudavo dažnai mušti. 
Dabar tačiau mano, kad jie bu

vę permažai lupti; jei būtų bu
vę dar griežčiau “auklėjami”, 
būtų jie šiandien tinkamoj aukš
tumoj visuomenėj ir savo uži
mamoj vietoj Todėl šį “nebaig
tą” auklėjimo darbą tėvai ban
dą dabar tęsti savo vaikuose: 
juos tiesiog terorizuoja, bau
džia, kur reikia ir kur nereikia. 
Pasekmės čia labai aiškios: 
vaikuose neapykanta tėvams 
tiek sustiprėja, kad jie tyčia 
daro viską atbulai, kol paga
liau pabėga iš namų ir atsidu
ria policijos, o vėliau ir psi
chiatro globoj. Kodėl tokia ne
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DRTHOPEDIJOB TEHCNIKOB IAB
Vai. •-« ir 6-8. leMad. 5-1.

28S0 W. 68rd St, OMeago 29, UI
Tel. PRospect 0-5084

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKUJIUŠ 

2858 VVest 63rd Street
Vai. kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
llenj uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-822*. 
Re*. telef. WAlbrook 5-5078

Res. HE 8-1670
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINC CHIRURGIJA

8449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Bnllding) Tel. LU 5-6446

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

Ofisas 8148 West 63r<l Street 
Tel.: PRospect 8-1717 

Resld.: 8241 lVmt 66th Pl.o. 
TeL: REpnbUc 7-78*8 

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos- Kasdien nuo 1 tkl 8; treč. 
uždaryta. Antrad iv ponkt. vakarais nrr t *

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 68rd Streeet 
Kampas 61-Čloa ir Callfomla 

Vai. kasdien nuo 0—8 vai. rak.
BeBt. I—4 vai.

Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 474-4*42 

Res. WAlbrook 5-8048

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

TeL 695-0588 Elgto
425 No. Llberty Street, 

Route 25, Elgin, Jllinoi* 
Valandos pagal susitarimą

Tel. ofiso HE 4-584*, res. HE 4-2824
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2484 W«rt 71*t Street

Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9, 
auti-., penkt. 1-5, treč. ir įeit. tik 
.unitą rus.

TeL ofiso HE 4-6758; Res. HI 5-8225
DR. S. Ir M. BUDRYS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2751 VVest 51st Street 

Bendra praktika ir Alergija) 
Valandos: pirm., antr., ketvlrt. l-»
vąĮ, ponkt. 10 v. r. iki S v v., 
ieStad. 10 v. r. iki 1 p. p. Ligonius 
priima pagal susitarimą.

M. ofiso 785-4477; Res. PR 8-6M0
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BLDG. 

644* So. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą.

Res. GI 8-0878
DR. W. M. EISIN EISIMAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

6132 S. Wedzie Avė., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia skambinti MI 3-0001. 

sėkmė? — Tėvai juos spaudė 
tarsi iš geros valios ir galėjo 
racionaliai pateisinti savo tak
tiką. Bet tikrumoj jųjų žiauru
mas buvo inspiruojamas dvie
jų, iš gilumos plaukiančių, jaus
mų: keršto ir savim nusivyli
mo. Kadaise jie buvo pažemin
ti tėvų akyse ir kentėdavo nuo 
jų, bet nedrįsdavo nei išoriniai 
priešintis, nei keršyti tada. Tas 
kerštas buvo nuslėptas ir nu
gramzdintas jų širdies gilumoj, 
vis ieškodamas progos išsikrau
ti. Kadangi su savo tėvais jiems 
nebeteko atsiskaityti, tai dabar 
kenčia jų vaikai. Jei tokie tė
vai pažintų savo pasąmoninę 
dinamiką, toks elgesys jiems

Ofiso HE 4-1414, Rea. RE 7-6867
DR. D. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybč akušerija Ir moterų ligos 

2454 West 71st Street 
(71-oa Ir Campbell Avė. kampas) 

Vai.: kasdien 1—8 Ir 6—8 vai. vak 
Sešt. 12—8 v. p. p.

Trečiadieniais uždaryta

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS IR VAIKŲ LIGOS 
2787 West 71st Street

VAL.: kasdien nuo 8-8 vai. vak
Seštad. nuo 18 Iki 12 valandos. 

Trečiadieniais uždaryta 
Ligonius priima pagal susitarimą 

WA 5-2017.

Ofiso tel. PR 8-2220
Namų — res. PRospect 8-*081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKAA 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS

2656 West 68rd Street
Pirmad., antrad., ketvlrt. Ir penkt 

nuo 11 iki 1 v. ir nuo 4 iki 7 v. v 
Šeštad. nuo 1 iki 4 vai.
Tel. ofiso PO 7-6080 re* GA 8-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 We*t 63rd Street
Vai.; kasdien nuo 1—* p. p. ir *
Iki 8 vai. Trečlad. ir *e8t. uždaryta

Telefonas: GRovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA 

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

2422 West Marųuette Road 
Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą, lžskyrus trečiadienius, už 
daryta. 
Ofiso PR 6-17*5. Rea TR 8-0281

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS IR KRAUJO LIGOS 

2300 Mest 51st Street 
Oakley Medical Arta

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

Ofiso ir buto tol. OLympio 2-1881

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero 
Kasdien 10-12 ir 4-7. Treč. Ir lež- 
tad tik susitarus.

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

(Lietuvds gydytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8925 We*t 59th Street 
Vai.: Pirmad., antrad., ketvirtai ir 
penkt. nuo 1—* p. p., (-10-8:80
vai. vak. Beštad. 1-4 vai., trečlad. 
uždaryta.

rel. ofiso ir buto OLympio 2-415*

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—8 vai. ir 8—8 vai. rak.. 

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKO LIGŲ 

SPECIALISTO 
MEDICAL BUILDING 

7156 South Western Avenne 
Pirmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. Ir nuo 
8 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto. — 1 v. p. p., žeštad. 11 
■ai. ryto Ik! 8 vai. p. p.

Ofiso tel. RE 7-1168. 
Rea. tel. 23*-2*l*.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 7Ist Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.)
Valandos pagal susitarimą

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

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

Vai.: pirmad. ir ketvlrtad 1-4 p p 
antrad. ir penktad. 5-8 v. v.
Ofiso HE 4-1818, Res. PR 6 *801

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus Ilgos 
2454 West 71st Street 

(71-os Ir Campbell Avė. kampa*) 
Vai.; kasdien 9-11 ryto ir 4-8 v. v 
Beštad. 9 v. r. — 2 p. p.

Trečiadieniais uždaryta

DR. JULIA MONSTAVIČIUS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VIDAUS LIGO8
10748 S. Michigan, Chicago 28, ŪJ 

Telef. ofiso: Pullman 5-6766 
Namų: Beverly 8-8*46

Prltm. vai.: kasdien (-8 v. v., iežt 
1-4 V. *. •» trečiadUvl — aldaryta 

atrodytų neprasmingas, tiesiog 
juokingas.

8. Vaikai laikomi priemone 
tėvų prestižui pakelti.

Yra egoistiška naudoti vaiką 
vien savo tikslui. Juk tėvų pa
reiga turėtų būti viską daryti, 
kad vaikas taptų fiziniai ir dva
siniai stipriu individu ir pilna 
to žodžio prasme “sau žmogum”. 
O kai jis tokjj|.,užaugs, jis bus 
naudingas ir sau, ir visuomenei, 
ir patiems tėtams. kas ir turė
tų būti mūsų, tėvų, idealas. 
Kai viskas ugdbma tik sau, nei 
vienas minėtųjų trijų tikslų ne
bus pasiektas sociopatinis

^Nukelta į 5 psl.)

Tel. RE 7-8818
DR. ALBINA PRUNSKIS 
GYDYTOJA LR CHIRURGE 
Ofisas 2659 W. 59th Street 

VALANDOS: 2-4 p.p. ir 6-8 p.j> 
Trečiadieniais ir Šeštadieniai* 

uždaryta
TeL Ofiso PR 6-7800; Namų *25-76*1

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BPEC. VIDAUS LIGOS 
5159 So, Damen Avenne 

Valandos: 1-9 p. p., 
lžskyrus trečiadieni.

Beštadlenials 1,9-6 v. p. p

Ofiso telefonas — CL 4-24*1

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4807 8a Kedzie Avenne 
(Kampas Kedzie Ir Archer) 

VAL.: kasdien nuo 2 Iki 8 vai. vak 
Treč. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
BPEC. ORTHOPEDINfeS LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Priešais ftv. Kryžiaus ligoniu*

VAL.: Pirmad., antr., ketv., penkt 
nu* * Iki 11 v. ryt* ir nuo 8-8 v v 
leĄtad. nuo 2-4. Trečiadieniai* Ir 
itu laiku Susitarus telefonu.

Telef. REpublic 7-22*0.

OR. ANT. RUDOKAS, Opt.
Tikrine aki* Ir pritaiko akinius 

keičia stiklus ir rėmus 
4455 8. Caiifornia Ave„ YA7-7381
lya*- p- p- Iki 8 Vi v. kasdien; treč. 
uždara; 5e*t. nuo, 10 v. r.ikl 1 po-.''Ui <i

Re*, tel. PR *-6780
DR. L. SEIBUTIS

Inkstų, pūslče 4r žlapumo takų 
chirurgija

Ofisas: Naujas adreaas: 2454 
71st St (71-os ir Campbell AventK 
kampas), tel. 776-2880: 30 N. Michi- 
gan avė. Suite 808, tel. OE 6-7764

Valandos pagal susitarimą

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Adresas 4255 W. 63rd Street 
Ofiso tel. IlEHance 5-4*10 
Rea. tol. GRovehill 6-0617 

Valandos: 18 p. m. ir 6-8 p. m.
Penkt. tik 1-8 p. p.

Trečlad. Ir težtad. pagal sutarti.

Offiso telef. CLiffside 4-28*6 
ReMd. telef. BAlbrook 5-30**

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS, JR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenne 
Bendra praktika ir specialiai 

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2 — 4 lt 
•—8 vnl. vak. Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą. Bežtadlenlas nuo 9 
v. iki 5 v, v.

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

LIGpS
Ofisas Ir re*. 2652 W. 59th 8t

Tel. PRospect 8-1228 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir
penkt. nuo 2 iki 4 Ir nuo 6 iki 8 
v. v. Bežt. 2—4 v. popiet ir kitu lai
ku — pagal susitarimą.

Of. tel. HE 4-2123. Namų GI 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street
Prllminčja ligonius tik susitarus.

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

Atostogose iki birželio 22 d.

Telefonas — GRovehill 6-2828
DR. A. VALIS-LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2524 VVest 6!rth Street 

SpedalybS: AKUŠERIJA ir MOTERŲ 
LIGOS 

VALANDOS: 1 iki 4 ir 6 iki 8 V. V 
Bežtadlenlas 1 iki 4 vai.

Trečiadieniais uždaryta

Tel. PRospect 6-B400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VA8KAS) 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenne 
Ofiso vai. kasdien: 2-4; 6-8.

Sežtad. nuo 2 iki 4v Treč. ir sekm 
tik skubiais atipinis Ir sualtarua

■ ■■ i
Tel. ofiso PR 6-6446. re*. HE 4-8150

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS iR CHIRURGAS 

3107 U 71st St.
Vai. nuo 2 iki 4 V. v. ir 7 ir 8 v. v.

Treč. ir šeštad. pagal sutari)

DR. P. Z. ZALATORIUS
GYDYTOJAS 1R CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
Tel. ofiso CA 6-0257, rei. PR 6-665* 

Res. 6600 So, Ashland Avcnue
VaL 11 v. ryto iki 2 v. p. *. *-l *• *•



Nuosaikumas ir elegancija
Romualdo Bukausko paroda Čiurlionio galerijoje

K. VALIULIS

Paskutinė prieš vasarą paro
da Čiurlionio galerijoje Chica- 
gos plastinio meno mylėtojams 
atnešė malonią staigmeną.

Romualdas Bukauskas, dar 
jaunas (gimęs 1929 m.) Ecole 
de Beaux — Arta de Montreal 
auklėtinis, išstatė 37 prancūziš
kos tradicijos tapyboje paveiks
lus. Jie dvelkia laiko dvasia, o 
jų vientisas, išlaikytas charak
teris ir jėga liudija dailininko 
pasiruošimą ir talentą.

šio kontinento paryžietis

Montrealis, daugiau ar ma
žiau, kaip kataloge sakoma, yra 
šio kontinento Paryžius. Jo fi
zinių ir vidinių priešingumų 
sklidina atmosfera suformavo ir 
iškėlė ryškiausius avangardinės 
tapybos Kanadoje atstovus, ku
rių įtaka paliko ženklus ir R. 
Bukausko tapybai. Jean-Paul 
Riopelle, Paul Emile Borduas, 
sukūrę automatizmo sąjūdį ta
pyboje, pabaigė “Group of Se- 
ven” dailininkų tradiciją ir vė
jų nugairintą Kanados žemę iš
nešė į tarptautinius vandenis.

Vidinį impulsą apvaldant

R. Bukausko, kaip ir anks
čiau minėtų dailininkų kūryboje, 
instinktas nulemia kompozicinį 
ir spalvinį momentą, nesąmonin
gai — automatiškai vidinį im
pulsą perkeldamas ant drobės 
ar popieriaus. Ir tik paveikslo 
užbaigime išryškėja tam tikra, 
jau logiška tvarka, apvaldanti 
impulso pasireiškimus.

Tikroji realybė ir 
transcendentinė tiesa

Realybė R. Bukausko kūry
boje nėra tiesioginė. Ji kyla iš 
pasąmonėje sukauktų' vaidinių, 
ir todėl klystume manydami, 
kad peizažo nuotrupos, sutapę 
su normaliai regimomis formo
mis, reprezentuoja dailininko 
pasaulį. Daiktai čia praranda 
tiesioginę prasmę ir įgauna nau
ją irracionalią dimensiją. Tas 
spontaniškas irracionalios min
ties pasireiškimas R. B.ukaus- 
kui svarbesnis už visą mus su
pančią aplinką ir, rodos, kalba, 
kad tikroji realybė su transcen
dentine tiesa glūdi žmoguje — 
jo širdyje, prote, jo pasąmonėje.

Jis nevaizduoja to, ką mato, ar 
to, ką meB galvojame jog ma
tom, bet atneša kažką naują — 
susintetintą žmogiškos situaci
jos žemėje komplikuotumą. 
“Notre Dame” — vienas geriau
sių R. Bukausko paveikslų yra, 
gal būt, tik simbolis viso, kas 
žemėje šituo laiku negali egzis
tuoti, o “Šiaurės pašvaistės’’ 
statiška, vos kelių, pilkšvų spal 
vų kompozicija neturi įprastinės 
nuostabios harmonijos, bet dvel
kia dideliu egzistenciniu šiurpu.

Šio sezono šviesusis taškas

‘ Baigiant šias kuklias pasta
bas, norisi priminti R. Bukaus
ko paveikslų eleganciją, neabe
jotiną skonį, kuris atperka kai 
kuriuos kompozicinius trūku
mus, ir tą tikrą abstraktinės ta
pybos tradiciją, tą nuosaikumą, 
kuris patraukia ir konservaty
vesnį žiūrovą.

R. Bukausko paroda yra vie
nas šviesesnių šio sezono taškų 
Čiurlionio galerijoje. Tiktai ga
lerijai paveikslą atrenkanti ko
misija kažkodėl pasirinko nevi
sai dailininko kūrybą reprezen
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tuojantį ir jam mažiau būdingą 
paveikslą.

Paroda šiandien ir rytoj (pas
kutinę dieną) atdara nuo 10 vai. 
iki 10 vai. vak.

Danguole Sadunaitė-Sealey

GYVA BĖGIMU

Viskas bėga šiandien.
Aitrios tėlsmės žolės
Veja rytą.
Diena nardo sode, 
Žioruodama žiedais.
Skalbiniai už tvoros
Skrenda —
Tos didelės, minkštasparnės žą

sys.

Nesvarbu, ar liūdnas esi,
Ar naimų ilgesys širdį rakina — 
Vėsi jūra — žolė yra gyva bė

gimu.

Romualdas Bukauskas Žvejo naktis

KRITIŠKAS ŽVILGSNIS I ISPANIJA
Camilo Jose Cela’i pačiam 

stipriausiam šių dienų Ispani
jos prozaikui "University of 
Syracuse’’ birželio m. suteiks 
“Doctor honoris causa” laipsnį. 
Išgirdę, kad rašytojas ruošiasi 
į šias iškilmes atvykti, subruz
do visi Amerikos universitetai, 
norėdami ir jie nors kokį tru
pinį iš šio apsilankymo nutver
ti. Ir taip Cela atsirado čia jau 
visu mėnesiu anksčiau, vežda- 
masis ilgą, per 37 universitetus 
išsidėsčiusią, paskaitų seriją. 
Wisconsin universitetas jį nu
čiupo net visai savaitei, kur 
turėjom progos išgirsti net tris 
paskaitas.

Ypatingai šilto atsiliepimo su
silaukė Cela’os pateiktas minčių 
pluoštas apie “Ispaniją, ispa
nus ir visa tai, kas ispaniška”. 
Daugelis klausytojų nustebo, 
išgirdę, kad jis pradeda ne pri
mindamas taip dažnai minimą 
Ispanijos didybę XVI—XVII a., 
o aptardamas jos didžiausias 
ydas: pavydą bei nepaklusnu
mą. Pasak Cela, šitos ydos iš
ugdė Ispanijoje ištisą socialinę 
sistemą: aroganciją, perdėtą in
dividualizmą, nenorą bendra
darbiauti. Gi šios silpnybės savo 
ruožtu privedė prie nesugebė
jimo tvarkytis ekonomiškai, po
litinio nesubrendimo, netgi 
smarkaus atsilikimo griežtųjų 
mokslų srityje.

Kalbėdamas apie ispano

B. CIPLIJAUSKAITfi

"esenciją”, Cela klausytojus 
perkėlė į viduramžius, kurių 
bėgyje susiformavo ispano spe
cifiškas tipas, taip skirtingas 
nuo bet kokio kito europiečio. 
Beveik aštuonių šimtmečių lai
kotarpyje — nuo 711 iki 1492 
— Ispanija buvo pavirtus tri
jų rasių, trijų tikybų, trijų kul
tūrų mišiniu: arabai, žydai ir 
krikščionys gyveno ir dirbo vie
nas greta kito. Pradžioje tiek 
arabai, tiek krikščionys buvo 
tolerantiški savo teritorijoj: 
inkvizicija pradeda siausti tik 
XV amžiuje. Tų laikų Ispanijos 
sostinė Toledo išgarsėja visam 
pasaulyje, pavirsdama didžiau
siu mokslo, meno ir kultūros 
centru. Nors šių trijų rasių at
stovai ir stengiasi laikytis kiek
vienas savo bendruomenėje, jų 
papročiai neišvengiamai persi
meta iš vienų į kitus; mišrios 
šeimos kaskart gausėja; netgi 
tikybos “pasiskolina” vieną kitą 
detalę iš kaimynų. (Taip pvz. ir 
ispanui kariui nužudyti musul
moną buvo viena iš galimybių 
“užsipelnyti” dangų. O Didžio
sios savaitės procesijų metu 
Andalūzijoj dainuojama “sae- 
ta” labai ryškiai primena tam 
tikrą žydų apeigų sinagogoje 
giesmę.)

Cela tvirtina, kad nėra nei 
vieno ispano, kuris galėtų įro
dyti savo kraujo “grynumą”, 
ir kad dar ir šiandien kiekvie

name iš jų jaučiasi šis mišinys. 
Jo nuomone, visi Ispanijos var
gai prasideda tik tada, kai 1492
m. ištremiami žydai, o XVII a. 
pradžioje — maurai. Kadangi 
“atsivertėliams” buvo leidžiama 
pasilikti, tai tik dalis jų apleido 
Ispaniją. Kiti oficialiai priėmė 
katalikų tikybą, tačiau slapta 
garbino savo Dievą ir pradėjo 
neapkęsti krikščionių. Atsirado 
daug veidmainių, daug ’ apkar
tusių žmonių, kurie stengėsi 
įrodyt savo “stropumą”, kenk
dami kitiems. (Vienas iš pir
mųjų žiauriausių inkvizitorių 
buvo “perkrikštas” žydas.) Tai
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gi, buvo ištremtos tik abi kul
tūros, iki to laiko praturtinu
sios Ispaniją, o krašte liko žmo
nės ir jų nepasitenkinimas, • iš 
kurio, laiko eigoje, išsivysto ta 
biaurioji yda — pavydas.

Staigus religinis persiorienta
vimas atnešė Ispanijon ir kitą 
blogybę: jau nuo XV a. ji tapo 
vienos religijos valstybė, kur 
žmogus, nebūdamas oficialiai 
kataliku, neturėjo lygių teisių. 
Norėdama išvengti protestan
tizmo, Ispanija aklinai uždarė 
savo sienas Pilypo II laikaiB, ir 
religija palaipsniui ten žmo
nėms tapo daugiau tradicija, ne
gu laisvu apsisprendimu. Taip 
tampriai susijusios religija ir 
politika bei administracija ran
damos tik Rytų valstybėse.

Iškeldamas kitą Ispanijos 
bruožą — jos labai ribotą 
“aukštesnįjį sluoksnį”, Cela Is
paniją palygino su Rusija: abie
juose kraštuose tautos masė 
yra “kaimas”, tačiau jis toks 
neišprusęs, kad nesunku sau
jelei gerai organizuotų žmonių 
jį suvaldyti. Nors Cela šiuos 
kraštus palygino tik šiuo at
žvilgiu, bet ir daugiau dar bū
tų galima atrasti juose bend
ro.

Savo paskaitą Cela baigė ke
letu citatų, aštriai įsmingančių 
klausytojų atmintin ir priver
čiančių susimąstyti: "Ispanija 
nėra paliegusi; ji niekad nebu
vo sveika, nors užsispyrusiai 
tvirtino ir tvirtina, kad jai nie
ko netrūksta, neprisileisdama 
jokio “chirurgo”, ir “Visus is
panus galima padalinti į dvi 
dideles grupes: tie, kurie lau
kia stebuklo, ir tie, kurie visas 
viltis sudėję į loteriją”.

Daugumas čia pateiktų min
čių nėra paties Celos; daug jis 
citavo Ortega y Gasset ir Ame
rikoj tebegyvenantį Americo 

(Nukelta į 4 psl.)

Pančių ***** 
***** vijikas

Aloyzas Baronas

(Tęsinys iš praėjusio šeštadienio)
Kelionė autobusu buvo maloni. Krūmokš

niai šviesėjo, kai kur buvo žalBvai pilka ir 
kai kur švietė gležnas žalumas. Toli liko 
miestas. Pakelės namai ir krautuvės nebe
buvo tokie slegią ir temdą dangų, kurio 
čia buvo daugiau, lyg jis būtų platesnis ir 
priartėjęs.

Salėje buvo daugiau žmonių negu žie
mą. Daugiau jaunimo ir vaikų. Pauliukas 
pradžioj nervinosi, bet paskui jis atgavo 
pasitikėjimą ir pusiausvyrą. Jis žvelgė į 
salę, kurioj judėjo vaikai, ir matė kitus jau 
pažįstamus veidus. Netoli kiurksojo pančių 
vijikas Petriukas ir geraširdiškai šypso
jos. Pauliukas priminė kryžiuojamą motiną 
tėvynę, jos miškelius, pavasario pievas ir 
dainas apie močiutę sengalvėlę. Kalbėtojas 
turėjo drąsos, garsiai šaukė žodį “motina” 
ir tai, be abejo, darė gerą įBpūdį. Po to jau
nimas deklamavo ir šoko. Buvo ankstyva 
popietė. Vietos klubo pirmininkas ir Pau
liukas šnekučiavosi, kai priėjo Petriukas ir 
purtydamas galvą pradėjo kalbėti:

— Va, dabar tai užeisi pas mane. Ap
lankysi. Čia tik keletas blokų.

— Kai grįši, užeik į mano namus, pave
šiu ligi autobuso, — pasakė pirmininkas. 

Ir Pauliukas išėjo su Petru. Lauke buvo 
šilta ir malonu eiti mažo miesto gatvėmis, 
kol pasiekė nedidelius medinius namukus. 
Jie buvo apleisti, ilgai nedažyti, tačiau prie 
geros rankos dar galėjo atrodyti gerai.

Viduj metėsi į akis netvarkingai sudė
lioti seni ir dulkini baldai. Iš senamadiško 
šaldytuvo senis ištraukė butelį ir padėjo 
ant senoviško saloninio staliuko. Jie abu 
išgėrė po stiklą ir, Pauliukui dairantis, se
nis pasakė:

— Zinai, žmona mirė prieš keletą metų. 
Vaikai paliko, vienas sūnus dirba liejykloj, 
duktė su vyru turi karčiamą, o kitas sūnus 
žaidžia bolę ir daro gerus pinigus. Ir meta 
smarkiai. Va, ten į duris kartą kad trenkė 
kamuoliuku, net lentą įlaužė. — Pauliukas 
tingėjo sėdėti, jis pasikėlė ir priėjo pažiūrėti. 
Tikrai buvo kaip plaktuko dūžiu įlaužta 
lenta.

— Už tą metimą valgo gerą duoną. Vai
kai paliko mane. Jie nesupranta manęs, o 
aš juos auginau ir mokiau. Bet kas jiems 
tėvynė ir tėvas. Nei jie jos matė, nei žino.

Pauliukui buvo nuobodu. Jis dairėsi ir jo 
akys sustojo ties pravertom durim, pro ku
rias buvo matyti išmėtyti virvagaliai ir pa
kulos. Tai pastebėjęs Petriukas pradėjo vėl 
pasakoti:

— Grįžęs iš darbo, turėjau ką nors veik
ti. Atvažiavau į šį kraštą iš ūkininko, kur 
vakarais vydavoin pančius. Tai ir čia veju. 
Nusiperku kokių linų ar pakulų. Seniau dar 
tas virves galėdavau parduoti, nuvežęs į 
miestą, bet dabar tai sunku. Niekas nebe
perka, o vyti laiko daugiau turiu, — senis 
dar daugiau pravėrė duris į kambarį, kuris 
buvo pilnas virvių, linų ir pakulų pluoštų, 
spalių nuobirų ir dulkių. Pelais apsinešioju- 
sioje sienoje buvo įkalti du mediniai kab

liai, ant grindų mėtėsi dar keletas kablių, 
kokių Pauliukas seniai, gal trisdešimt metų, 
nebuvo matęs. Pauliukas žiūrėjo ir jį ėmė 
šiurpas. Jam atrodė, kad senis kvailas, bet 
Petriukas buvo sveikas, jis šypsojosi ir pa
sakojo:

— O tai malonus, tėvynę primenąs 
darbas, apie kurią tu šiandien ir anąkart 
kalbėjai. Ot, sakau, kad tu būtum mano vai
kas. Tu nebūtum manęs palikęs. Čia yra vie
tos kur gyventi net ir su šeima. Tu būtum 
tikras mano sūnus, taip gražiai priminei tė
vynę, gėles, laukus ir motinėlę.

Pauliukui buvo baisu. Jis tylėdamas lin
gavo galvą, o Petras pasakojo:

— Bloga, kai vaikai nesupranta tėvų. 
Kur tu jiems. O tu jei būtum mano vaikas, 
suprastum. Sau šiame kambaryje vytume 
pančius ir dainelę užtrauktume.

Pauliukas nervinosi. Juk tai kvaila, tai 
beprasmiškas žaidimas. Jį. ėmė siaubas, ir 
jis skubiai atsisveikinęs ėjo per duris, net 
nesileisdamas, kad palydėtų. Pauliuką ėmė 
šiurpas. Taip nuoširdžiai tas žmogus kalba 
apie pančių vijimą. Senis gyvena kvaila 
praeitimi. Ne, nevytų pančių, nors ir jo sū
nus būdamas. “Ne, ne”, skubėjo Pauliukas 
atgal, prie salės sutiko pirmininką ir pa
prašė, kad pavėžėtų autobuso link.

— Vėl kada nors po metų - kitų pasi
kviesime, taip visiems patikai, — pasakė 
atsisveikindamas, bet Pauliukas tylėjo. Jis 
galvojo apie pančių vijiką ir norėjo kuo sku
biau namo.

Taip, taip labai malonu ir labai dė
kingas, kad gražiai priėmėt ir įvertinot. Ap
lankiau ir Petriuką, betgi tai keisto žmo
gaus besama.

Autobusas jau buvo pastatytas ir už de
šimt minučių išvažiavo. Buvo dar grąžiau 

ir šilčiau, lauke viskas kėlėsi ir veržėsi į 
saulę, tačiau Pauliukas traukėsi į savo vi
dų. “Ir aš pančių vijikas, ir aš”, mąstė jis. 
Visa tai, ką matė pas Petrą, jį purtė. “Ir 
aš pančių vijikas, aš laikausi praeities kaip 
virvių. Aš kalbėjau apie senutę motiną ži
lagalvę, bet juk ir tos neseniai buvę mer
giškos, yra motinos, ir jos dažytom lūpom 
bučiuoja savo kūdikius, naktį keliasi, budi, 
nemiega jiems sergant, skalbia vystyklus”.

Pauliukas nematė autobuse žmonių, nei 
kelio, nei šokančios į saulę gamtos, jis trau
kėsi į vidų, jis svarstė, kaltino, ieškojo pasi
teisinimo ir būtų mielai galėjęs grįžti ir pa
sakyti kitą kalbą. Aną dieną jam už nuo
pelnus savo kuopai buvęs senyvas ministras 
prisegė atsižymėjimo ženklą. Jis džiaugda
masis ženklą parodė savo žmonai ir duk
rai,'gi Lili šūktelėjo: “Bet gi tai baisiai nai
vu. Tie ženklai beverčiai, tai iškilmingas sa
vęs apgaudinėjimas”. Jie seniai nebeturėjo 
šautuvų ir uniformų. Dvidešimt metų, o vis 
tiek jie tebežaidė tais pačiais vardais, jie 
tebeturėjo klubus, nieko nebesirišančius su 
dabartimi. Gal tai ir turi kokios nors pras
mės, bet vis tiek turi būti kitaip. Pauliu
kas mąstė, kad per daug reikalavo iš duk
ros, kuri kartais buvo juk teisi. Reikia da
barties. Pauliukas ryžosi bandyti jaunėti, 
ieškoti kito kelio, jei tai įmanoma. Jis gal
vojo pakalbėti su savo dukra, kuri šį rytą 
buvo tokia gera. Pauliukas vylėsi ką nors 
daryti kitaip, ir tos vilties malonumas buvo 
kankinantis ir gydąs. Skaudėjo ir guodė, 
lyg gydančią adatą leidžiant.

Prie namų Pauliukas pragiedrėjo. Buvo 
vėlyva popietė, jis dar turės visą vakarą su 
šeima. Pagaliau, juk kiek čia jo asmeninės 
kaltės. Visi taip daro, toks bendras supra
timas ir tokia veikla. Jis lėtai atrakino tru

putį nusišėrusias duris, įėjo į vidų, ir į jį 
staiga puolė verkdama žmona;

— Lili pabėgo su Džimi. Paskambino, 
kad esą labai gaila, jog tokią dieną taip tu
ri padaryti, bet jie turi išvažiuoti į kitą 
miestą, kur ji gavo darbą ir ten gyvens. Ji 
dirbs, o Džimis mokysis.

Pauliukas jautė, kaip visa skubiai suka
si. Bet jis įtraukė oro ir šūktelėjo:

— Kvaila, reikėjo pasakyti, kad aš jai 
būčiau iškėlęs vestuves.

— Ne, ne, ji nebūtų tikėjusi. Aš žinau, 
kad kada nors apsilankys. Neverkit, gi ji 
nemirė. Ji laiminga ir viskas, — ramiai 
paaiškino Vida.

— Taip, taip, — kalbėjo Pauliukas, — 
aš suprantu, aš irgi bėgau nuo svetimo žmo
gaus. Ir būčiau bėgęs, jeigu jis būtų buvęs 
ir mano tėvas. Reikia ieškoti kažkokio vidu
rio tarp dabarties ir praeities. Reikia viso 
to bendrumo.

Pauliukas verkė, jis žvelgė pro langą į 
besileidžiančią saulę ir ji atrodė suskilusi. 
Motina žiūrėjo nustebusi ir priblokšta keisto 
tėvo kalbėjimo.

— Neverk, tėti, aš tekėsiu tik už tikro 
lietuvio, — pasakė Vida, bet Pauliukas nie
ko negirdėjo, jo akyse vis dar stovėjo kab
liai ir pilnas kambarys pančių, ir rodos kaž
kas juos buvo perkėlęs į čia.

— Dukra paliko pančių vijiką, mes ne
mokam suprasti gyvenimo ritmo. — žvel
gė pro langą Pauliukas. Saulė buvo raudona 
ir didelė, lyg išpurtusi nuo ašarų, pro ją 
pralėkdami debesys prašvietė, lyg nepa
jėgdami uždengti nesugrąžinamumo ir 
skausmo.

(Pabaiga)



Kęstutis Zapkus šešiasdešimties dalių fuga (aliejus, 14 x 6 pėdos) 
Iš Amerikos ambasados suruoštos šešių menininkų parodos Paryžiuje

Kęstučio Zapkaus darbai Amerikos 
ambasados suruoštoj meno parodoje 

Paryžiuje
Šiomis dienomis Paryžiuje 

vyksta Amerikos ambasados su
ruošta amerikiečių dailininkų 
darbų paroda, sukėlusi didelį 
susidomėjimą paryžiečių bei už
sienyje esančių amerikiečių tar- 
pe-1'

‘i. ■>
Į šią parodą buvo pakviesti 

4 plačiai žinomi amerikiečiai 
dailitlinkai, viena skulptorė, na, 
ir 'visai neseniai dailininko kar
jerą pradėjęs ir dar tebestudi- 
juojąs meną Paryžiuje, jaunas, 
bet jau pajėgęs meno kritikus 
bei dailės darbų rinkėjus savo 
darbais sudominti, čikagietis, 
lietuvis Kęstutis Zapkus. Ka
dangi Kęstutis Zapkus iš visų 
.pakviestųjų yra jauniausias (vi
si kiti yra už jį žymiai vyres
ni) ir dar tebestudijuojąs, pa
kvietimą dalyvauti šioje paro
doje reikia skaityti išskirtiniu 
komplimentu.

Paroda vyksta Amerikos stu
dentų kultūros centre, 3 Rue 
Du Dragon, nuo gegužės mėn. 
13 d. iki birželio mėn. 13 d.

Parodos atidarymas įvyko 
gegužės mėn. 12 d. Kadangi pa
rodą ruošė Amerikos ambasa
da, atidarymas buvo iškilmin
gas ir nuotaikingas. Į atidary
mą susirinko apie 500 svečių 
rinktinės prancūzų bei ameri
kiečių visuomenės, meno kriti
kų, meno rinkėjų, laikraštinin
kų bei pačių menininkų.

Kadangi buvo skirta gana 
daug dėmesio ir Kęstučio Zap-

Žvilgsnis į Ispaniją

(Atkelta iš 3 psl.).
Castro. Originalus buvo jų pri
statymas sodria, gyva, nepa
prastai turtinga kalba, ir pasi
gėrėjimą sukeliančiu tiesumu 
bei atvirumu. Ogi pats Cela bu
vo akivaizdus pavyzdys, kad 
yra dar ispanų, kurie realiai 
žiūri į savo kraštą ir sielojasi 
jo padėtimi. Pristatydamas Is
paniją iš pačių neigiamiausių 
pusių, Cela kaip tik sužadino 
ypatingą susidomėjimą šiuo 
kraštu bei norą jį tikrai pažinti 
ir suprasti.

kaus darbams, tad į parodos 
atidarymą buvo nuskridęs iš 
Chicagos jo darbų agentas p. 
Kazimir Karpuško, turįs Chica- 
goje meno galeriją ir reprezen
tuojąs K. Zapkaus darbus. Pa
žymėtina, kad p. K. Karpuško 
lietuviams yra labai palankus, 
lankosi lietuvių meno parodose 
ir yra suruošęs ir Vytauto Vir- 
kau darbų parodą.

Kęstutis Zapkus minėtoje pa
rodoje dalyvauja su dviem sa
vo darbais. Vienas iš jų yra 
milžiniškos apimties 14 x 6 pė
dų — Kompozicija 60-tyje da
lių (Fugue in 60 parts). Spau
doje atsiliepimai apie K. Zap
kaus darbus ir šį kartą yrą 
geri. New York Times, Interna- 
tional Edition (bene plačiau
siai pasaulyje cirkuliuojantis 
dienraštis) gegužės mėn. 19 d. 
numeryje tarp kitko rašo: “The 
high moment of the exhibition 
is Kęstutis Zapkus’ shimmering 
tour de force, “Fugue in 60 
parts” a wall of bantering ab- 
stract particles that parry ac- 
ross the board with sensative 
diligence”.

Kęstučio Zapkaus darbų 
agento teigimu Zapkaus darbų 
paklausa esanti didelė.

Paminėtina, kad Kęstutis 
Zapkus yra baigęs Chicagos 
meno institutą bakalauro laips
niu, Syracuse universitete, N. 
Y., įsigijęs magistro laipsnį, 
šiuo metu gyvenąs Paryžiuje 
ir intensyviai dirbąs tapyboje 
ir studijuojąs Beaux Arts aka
demijoje. Studijoms gilinti ir 
kelionėms Europoje yra gavęs 
Ryerson stipendiją. Praėjusių 
metų rudenį McCormick Place 
Chicagoje meno festivalyje lai
mėjęs pirmąją vietą už savo 
kūrinį “Sikstina”. Pirmąją in
dividualią savo darbų parodą 
turėjęs Čiurlionio galerijoje, ir 
tuo metu amerikiečių kritikai 
bei galerijos susidomėjo jo dar
bais.

Kęstutis Zapkus, nors ir la
bai užsiėmęs savo tiesioginiais 
darbais, nenutolo nuo lietuviš
kųjų reikalų. Paryžiuje yra įsi
jungęs į tenykštę lietuvių stu
dentų tautinę veiklą. (krp.)

Keturioliktojo šimtmečio sinagoga Toledo mieste, Ispanijoje

NAUJI LEIDINIAI
• Pranas Garšva, NEGĘS

TANTI ŠVIESA. Marijonų veik
la Amerikoje. Aplanką piešė 
Paulius Jurkus. Spausdino 
Draugo spaustuvė 1964 m. 
Stambus, iliustruotas 352 psl. 
leidinys. Knygos turinys pada
lintas į keturis stambesnius 
skyrius; Marijonų vienuolijos 
gimimas, Marijonų vienuolija 
Amerikoje, Amerikos marijonų 
provincija ir Marijonai misijo
se. Šios dalys vėl savo ruožtu 
skirstomos į mažesnius posky
rius. Gyvu stiliumi parašyta 
knyga yra lyg koks įvairus ir 
dinamiškas filmas, perbėgąs 
marijonų vienuolijos gyvenimą 
nuo įsikūrimo pradžios iki šių 
dienų, ypač išplečiant knygos 
centrinę dalį, rašant apie mari
jonų veiklą Amerikoje. Tai 
prasmingas leidinys, minint vie
nuolijai 50 metų veiklos sukak
tį šiame krašte.

• Stasys Yla, MODERNI 
MERGAITE. Iliustravo N. Ve- 
degytė - Palubinskienė. Išleido 
ir spaudė Immaculata Press, 
Putnam, Conn. Knyga 290 psl., 
kaina $2.50. Tai dovana mūsų 
jaunimėliui, kokios lig šiol ne
turėjome. Panaši verstinė ir sa
voji literatūra, rašyta prieš ke
letą dešimtmečių, buvo jau ge
rokai atšokusi nuo naujų laikų, 
o ypač nuo specifinių mūsų jau
nimo situacijų nelietuviškoje 
aplinkoje, šitoji knyga dabar 
tą spragą ypač mergaičių at
žvilgiu užpildys. Būtų gera pa
našios knygos sulaukti ir ber
niukams. Gi ši mergaitėms, o 
netiesioginiai motinoms ir ap
lamai visiems, jaunimo proble
momis besidomintiems, skirtoji 
knyga yra taip gyvai ir taip Į, 
lengvai parašyta, kūrybingai i 
iliustruota ir gražiai išleista, 
kad miela ją paimti į rankas 
ir skaityti neatsitraukiant.

• Marija Gimbutas, THE 
BALTS. Išleista Frederick A. 
Praeger leidyklos New Yorke, 
spausdinta Anglijoje. Ši mūsų 
archeologės 286 psl. knyga apie 
senąją baltų (lietuvių, latvių, 
prūsų, jotvingių ir kitų giminių) 
kultūrą yra viena iš Glyn Da
ntei redaguojamos serijos leidi
nių “Ancient Peoples and Pla- 
ces”. Knyga gražiai išleista, su 
daugybe brėžinių, piešinių ir 
puikių archeologinių iškasenų 
nuotraukų. Autorė savo studija 
atliko didelį darbą, atkreipda
ma senųjų kultūrų tyrinėtojų 
akis į lig šiol beveik neatideng
tus senųjų baltų kultūros lo
bius. Netrukus Kultūriniame 
Drauge spausdinsime A. Ma
žiulio platesnę šios knygos re
cenziją.

• AIDAI, 1964 m. gegužės 
mėn. Nr. 5. Naujasis žurnalo 
sąsiuvinis ypač pasižymi liečia
mų sričių ir jas nagrinėjančių 
temų įvairumu bei aktualumu. 
Pirmuoju straipsniu eina Juo
zo Girniaus “Istorinė atsako
mybė ir viduramžių grįžimo il
gesys””. Tai nuo šiandieninio 
gyvenimo neatitrūkusios filoso
fo mintys, klostomos religijos 
ir kultūros problemų fone. Dar 
vis tęsiama ir nebaigiama V. 
Maciūno studija apie Antaną 
Strazdą, o apie Mykolo Vait

kaus kūrybą toliau rašo Sta
sys Santvaras, kurio straipsnis 
ilgame visos eilės pastarųjų me
tų laikotarpyje yra tikra rete
nybė, nes jau seniai mūsų au
torių posmams buvo skirta tiek 
studijinio dėmesio. Skaitytoją 
taipgi patraukia ir grožinės li
teratūros gabalai: Fausto Kir- 
šos, tur būt, vienas paskutinių
jų eilėraščių, jau ilgiau nema
tyto Stepo Zobarsko novelė, J. 
Tininio japoniškųjų haikų pri
statymas ir J. Blekaičio verti
mu prisimintas Shakespeare’as. 
Apžvalgose plačiau aptariami 
mirusieji prof. K. V. Banaitis 
ir prof. Stp. Kolupaila, apžvel
giamos knygų, meno ir teatro 
sritys. Sąsiuvinis iliustruotas 
V. K. Jonyno darbais, sukur
tais Vatikano paviljonui pasau
linėje parodoje.

Lietuvių liaudies skulptūra

• GIMTOJI KALBA. Bendri
nės kalbos laikraštis. 19G4 m. 
sausio - kovo mėli. Nr. 1 (23). 
Redaktorius L. Dambriūnas. 
Redakcinė komisija: dr. P. Jo
nikas, dr. A. Salys ir dr. Pr. 
Skardžius. Laikraštis leidžiamas 
JAV LB Kultūros fondo. Re
dakcijos adresas; 4314 40th St., 
Brentwood, Maryland, o admi
nistracijos : 5348 S. Talman
Avė., Chicago, III. 60632. Pre
numeratos kaina metams $2.00. 
Šiame numeryje L. Dambriūnas 
rašo apie kai kuriuos linksnių 
vartojimo atvejus, o P. S. patiks 
liną vietovardžių bei pavardžių 
kirčiavimą. Taipgi yra labai 
naudingi “Klausimų kraitelės”, 
racenzijų ir apžvalgos skyriai. 
“Gimtosios kalbos” leidėjai nu
siskundžia, jog lietuviškoji vi
suomenė rodo maža dėmesio 
šiam leidiniui, kai tuo tarpu 
toks laikraštis turėtų būti pre
numeruojamas kiekvienos šei
mos ir kiekvieno lietuvio, ku
riam gimtoji kalba dar yra 
brangi.

• TECHNIKOS ŽODIS, 1964 
m. kovo - balandžio mėn. Nr. 2 
(86). Pirmuoju straipsniu atsi
sveikinama su mirusiu prof. 
Stp. Kolupaila, duodant prie 
karsto pasakytųjų kalbų san
traukas. V. Švipas tęsia archi
tektūros stilių evoliucijos ap
žvalgą. Jonas Dunčia duoda 
brėžiniais gausiai pailiustruotą 
straipsnį “Tunelis sifonui po 
Rouge upe”. G. J. Lazauskas 
rašo apie tikimybių teorijos tai
kymą technikoje, teorijos isto
riją sujungdamas net su senuo
ju Vilniaus universitetu. Dona
tas Šatas pristato mokslinių lei
dinių ir tyrinėjimų apžvalgą 
Lietuvoje. Įdomi ir smulkesnė, 
kronikinė medžiaga.

• LAIŠKAI LIETUVIAMS, 
1964 m. gegužės mėn. Nr. 5. 
Yra didelis dvasinis ir estetinis 
malonumas paimti naują šio 
žurnalo numerį į rankas. Kiek
viename puslapyje jauti kruopš
tų redaktoriaus apgalvojimą tu- 
rinine ir estetine teksto sutvar
kymo prasme. Labai užgirtinas 
kondensuotas ir įvairus atsilie
pimas į akcentuotinas dabarties 
aktualijas, stabtelėjant net ir 
prie kontroversinių klausimų, 
kaip, sakysim, šiame numeryje, 
komentuojant K. Ostrausko 
vienaveiksmių spektaklio įspū
džius arba duodant visą simpo
ziumą Rolfo Hochhuto “Vieti
ninko” tema.

• MARGUTIS, 1964 m. ge
gužės mėn. Tęsiant teatrinio 
klausimo anketą, šį kartą pasi
sako: Antanas Gustaitis, Kos
tas Ostrauskas, Antanas Rū
kas, Stasys Santvaras ir Vy
tautas Valiukas. Spausdinama 
Ben. Rutkūno naujų eilėraščių 
pluoštas ir P. Gaučio išverstas 
Nobelio premijos laureato Ivo 
Andrič prozos gabalas. Nekro
loginiu žodžiu Henrikas Nagys 
grįžta prie mirusio Juliaus Kau
po, jautriais žodžiais supinda- 
mas atsiminimus su liūdna šios 
dienos tikrove. Numeris iliust
ruotas skulptoriaus A. Mončio 
darbais.

• LIETUVIŲ KALBOTYRA 
1944—1960. Bibliografinė ro
dyklė. Litovskoe jazikoznanie 
1944 -1960. Bibliografičeski uka

zatel. Sudarė A. BIELINIS ir 
G. STANEVIČIENE. (Lietuvos 
TSR Mokslų Akademijos Cent
rinė Biblioteka ir Lietuvių Kal
bos ir Literatūros Institutas.) 
Vilnius, 1963. 279 psl. Aprašy
ti 1,514 darbai, daugiausia 
straipsniai. Titulai išversti ru
sų kalbon.

• Juozas Mikuckis, DER
LIAUS VAINIKAS, Eilėraščiai, 
1964, 359 psl. Nidos knygų klu
bo leidinys nr. 47. Tai poeto 
Juozo Mikuckio (g. 1891) 1907 - 
1964 m. laikotarpio poezijos kū
ryba. Be eilėraščių dar randa
me trijų paveikslų sceninį frag
mentą “Didvyriai” (1915 m. 
kūryba) ir 1910 m. sukurtą 
Krymo legendą “Selima Chali- 
ja”. Knygos pabaigoje Nidos 
knygų klubas pateikė žinių 
apie patį autorių bei jo kūry
bos vertinimus. Leidinys labai 
parankus, vienoje vietoje duo
dantis visą šio mūsų vyresnio
sios kartos poeto kūrybos lobį, 
nuotaikingais lyrikos posmais 
plaukiantį per pusketvirto šim
to puslapių.
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LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS FRANCKUS, Sav.
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

Tune-ups ir Motorų Remontas 
5759 So. Western Avenue 

Kampas 58th Street 
Telefonas PRospect 8-9538 
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TAISOME

RADIJUS & TELEVIZIJAS 
Teisingai ir pigiai

J & T RADIO-TV
4832 \V. 14th St. Cicero, III.

Tel. 863-4668
lllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllillllllllll

MOVI NG
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
it kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna audrauda. 
2047 W, 67 PI. WA 5-8063
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M O V I N G

J. NAUJOKAITIS 
Ilgų metų patyrimas 

Apdraustas perkraustymas 
WA 5-9209 Chicago, III.
llllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllll

iiiDOinoE^»
pTV-HAOlDAI -3UOST. REKORDERIAI 

STEREO rONOORAFAI-FUDKSTELEi 
ANTENOS - BATERIJOS - LEMPUTES 
lt L. VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI 

fmlaualva Ar a Ino. Ir geramlj*

4-5665

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Kambariai plaunami ir 
dažomi. J. RUDIS
Tel. CLiffside 4-1050

I HllllllfIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio Iki penk
tadienio 10 iki II vai ryto fležtadle 
nluls Ir sekmadieniais nuo 8:80 Iki 
8:80 vai. ryto. Vakarais plrmad. 
7 vai vak
Visos PROGRAMOS IS W0PA 

1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 
Tel. HEmlock 4-2413

7150 So. Maplewood Avė. 
Chicago 20, III.
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riDrillT t \/ & RADIO (LIETUVIAI)■ I-V. Sav- DAN LIUTIKAS
TAISYMAS yra mūsų SPECIALYBE. VISU GAMYBOS •
GREITAS patarnavimas • GARANTIJA • KREDITAS.

2412 WEST 71 ST ST. CHICAGO 29, ILL. T®L : 471-2446

Kas tik turi gėrę skonį,
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:

BRIDGEPORTE, 3207 S. Halsted St., Vlctory 2-4226
Vedėjas E. RUDAITIS

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 6211 S. Western, PRosp. 8-5875

Vedėjas J. LIEPOMS
Pirmad. ir ketvirt., nuo 9 iki 9:30. kitom dienom nuo 9 iki 6 v.v. 
Penktadieniais vakare iki 9:30 vai. vakaro. Sekmadieniais atdara 
nuo 12 iki 5 valandos.

r

DAŽYMAS IR 
DEKORAVIMAS 

Vidaus tr lauko darbai.
ALGIMANTAS DIKINI8 

Tel. 735-7338.
8318 W. flflth PI., Chicago. III

TELEVIZIJAS 
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoje $? 
už dirbtuvės darbą $10 ir daly* 
Pritaikau 26-tą stotį.

J. MIGLINAS
2549 W. 69th St. II a. PR 6-1063 
i|||||IIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIII>lllllllllllllllllll|l

WESTERN AUTO SERVICE
PAGRINDINIS IR SMULKŪS 

AUTOMOBILIŲ PATAISYMA 
4318 S. IVestern, Chicago 9, III
Sav. ST. ŠCERBA LA 8-1720

llllllllllllllllllllllllIIIIIIllllIIIIllllllII11IIir 
10%, 20%, 30% pigiau mokysite | 
už apdraudė nuo ugnies Ir auto 
mobillo pas

FRANK ZAPOLIS
8208 h We»t 05 Street. 

Chicago 42, Illlnol- 
Tel. GA 4-8654 ir GR 6-4330 
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ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangenybės, re
liginiai dalykai (devocionalai) ir prekės 
dovanoms. >
2646 W. 69th St. Tel. RE 7-1941

SIUNTINIAI J LIETUVĄ
Jcenzljuota lietuvių JmonB regts- 

ruota U.S. Depart. of Justice
COSMOS PARCEL ENPRESS 

Corp.
3212 S. Halsted, Chicago 8, IU 
Tel. — CA 5-1864 Ir WA 5-2737.
MARQUETTE C.IFT PARCEL 

SERVICE
2608 W 6* St., Chicago M, IU.

Tel. — WA 5-2731
Didelis pasirinkimas medžiagų tr 
visų kitų siuntiniams tinkamų 
prekių leinomli kainomis
Ved«jal: Edv. Ir Vyt. Žukauskai
Maisto siuntiniai Iš Danijos, akor
deonai IS Europos sand., šaldytu
vai. automobiliai Ir kitos prekes lž 
Sov. SųJungoB sandeliu.
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TV — RADIJU TAISYMAS 

P. RinfiNAS 
4448 S. Westem Avė.

Tel. 847-4829 ir YA 7-1026
Čia pat galite gauti Briedžio dažų. 
iiiiimiuiiiilliuiuiii.......... imu.........

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų

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

FRANK’S T. V. & RADIO, Ine.
3240 S. HALSTED ST. Telef.: C A 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 
RADIO, STEREO APARATŲ. PARDAVMAS IR TAISYMAS 

ORO VĖSINTUVAI — AIR CONDITIONING

B. B. PIETKIEWICZ, Prez.

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

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

PINIGAI ĮNEŠTI

Naujas aukštas dividendas 
mokamas už investavimo

sąskaitas

1 D.

IHSUIFD

v. 
v.

IKI 15 D. PELNO
Dividendai mokami sausio ir

u*i «unnc. antrad. tr penkt. VALANDOS: pirm. Ir ketv 
ŠEŠTAD. 9 v. r. lkl lž

NUOŠIMČIUS NUO 
liepos mėn. 31 d.

v. d
9 v. r. iki 5

9 v. r. iki 8
Trečlad. uždaryta



Savinžvalgos vaidmuo 
auklėjime

(Atkelta iš 2 psl.) 
charakteris vainikuos tokio ug
dymo darbą, ką pailiustruosime 
iš dr. R. Dreikurs (The Chal- 
lenge of Parenthood) praktikos 
paimtu 8-ių metų pacientu.

šis vaikas buvo atvestas gy
dyti dėl jo nepakenčiamo elge
sio: jis visam kam prieštarau
davo, skriausdavo tyčia mažes
nius už save vaikus; su dides
niais net visokius įrankius, kaip 
akmenis, pagalius ir kt. panau
dodavo. Buvo ypatingai bruta
lus su mergaitėmis. Kartą jis 
užpuolė 4 metų mergaitę ir bai
siai jai sužalojo akmeniu gal
vą. Po to įvykio jam buvo už
drausta net mokyklos autobu
su į mokyklą važinėti: tėvai 
patys turėdavo jį atvežti ir par
sivežti. Tada buvo kreiptasi į 
psichiatrą.

Namie jis darė viską atbulai, 
ką tėvai įsakydavo. Jis naikin
davo baldus ir savo paties žais
lus. Visuomet nešiodavo žais
linius revolverius ir kitus pan. 
ginklus. Buvo nuolatos muša
mas, ir nuo mušimo išsidirbo 
stiprūs muskulai, todėl muši
mas jo nebebaidydavo.

Tai viskas prasidėjo staigiai, 
kai jis buvo 4 m. amžiaus. Nė 
iš šio, nei iš to jis pyktelėdavo 
ant kaimyno mergaitės, su kuria 
jis nuolat žaisdavo. Ėmė ją vi
saip kolioti ir spjaudyti į ją. 
Motina, aišku, to viso priežas
timi palaikė neišauklėtą apylin
kę, kur jie gyveno ir kuri buvo 
nepasiturinti.

Įsigilinę į to vaiko šeimos is
toriją, randame štai ką: Jis bu
vo vienintelis sūnus. Motina — 
dominuojanti figūra namuose 
ir turėjo paranoidinį charakte
rį (manė, kad visi jai pavydi 
ir jos nekenčia), kas trukdė jai 
sueiti į artimesnius santykius 
su kaimynais. Kaipo kompen
sacija to, ji troško iššauklėti 
savo vienturtį į tikrą džentel
meną, su visokiom aukštom ma
nierom bei dorybėm, kurios at
svertų jos pačios nesimpatišku- 
mą apylinkėj ir iškeltų ją aukš
čiau visų kitų. Tėvas toj šeimoj 
žodžio neturėjo. Kai namie ne
rasdavo malonumo, jis jį kom
pensuodavo darbu įstaigoj, ir 
ten sėdėdavo net vakarais. — 
Motina, siekdama iš šio vienin

telio vaiko padaryti įrankį savo 
prestižui kitų žmonių tarpe pa
kelti, ugdė jame absoliutinį pa
klusnumą, užgniauždama visa, 
kas jame buvo dinamiško ir sa
varankiško. Tat jai puikiausiai 
pasisekė, nes ir tėvas, būdamas 
po žmonos “pantapliu” ir nega 
lėdamas būti vaikui vyriškumo 
pavyzdžiu, prie to nors ir pa
syviai prisidėjo.

Kaip šis tikslas buvo pilnai 
pasiektas, ji vėl pasidarė nepa
tenkinta, kad vaikas darosi tik
ras suglebėlis. Be to, ir pats 
sūnus pradėjo piktintis savo 
pasyvumu ir visišku valios ne
turėjimu. Tada jame gema dvi 
patologinės tendencijos: 1) bū
ti veikliu, bet jau neigiama, 
destruktyvine prasme (neleidžia 
niekam su motina kalbėti, truk
do, visus užrėkia ir pan.) ir 
2) nebepakęsti moterų, kurios 
čia, jo pasąmonėj, buvo identi
fikuojamos su jo motina. — 
Žinoma, vaikas pats šios savo 
pasąmoninės dinamikos nė ne- 
nujuto, bet elgėsi pagal ją. — 
Ar ne įdomūs reiškiniai vyksta 
po mūsų sąmoningojo pažinimo 
skraiste? Juos verta šiek tiek 
geriau pažinti, kad galėtume 
aiškiau nuvokti, KODĖL MES 
DAROME TAI, KĄ MES DA
ROME, ypač kai šie veiksmai 
yra kiek keistoki.

9. Tėvo mažavertystės jaus
mas ugdo vaike isteriją.

Tėvas buvo puikus, gražus 
vyras, bet sunkus socialiniuose 
santykiuose ir nesėkmingas 
darbe. Jis buvo dalinai impo
tentas, todėl nesugyveno su 
žmona, nuo kurios buvo kelis 
kartus pabėgęs. Kadangi jis gi
lumoje jautėsi menkavertis, ve
dė tokią neužaugą merginą, tuo 
manydamas pakelti savo kaip 
vyro prestižą. Bet vis tiek ir 
prieš ją jautėsi menkavertis. 
Pagaliau susilaukė vieno vaiko 
— dukros.

Tėvams nesugyvenant, mer
gaitei buvo proga vieną jų dau
giau užjausti negu kitą; šiuo 
atveju tėvą. Bet prisirišdama 
prie tėvo, ji prisibijojo motinos; 
ėmė jos vengti. Tie du jausmai 
virto neapykanta. Nors vidi
niai nekentė motinos, bet išo
riniai rodė jai savo “meilę”, nes

bijojo netekti jos, kaipo stip
resnio partnerio šeimoje, glo
bos.Už neapykantą jautė sąži
nės graužimą ir troško būti nu
bausta. Todėl atsiranda visoki 
vidurių skausmai su vėmimais, 
vidurių užkietėjimais ir pan. 
(Conversion hysteria.) Be to, 
kai ji negaluodavo, motina la
biau ja rūpindavosi, kas sim
bolizuodavo jai dar ne visai 
prarastą motinos meilę, ko ji 
tikėjosi. (Kodėl abdominaliniai 
skausmai, yra kiek specialesnis 
klausimas, ir jo čia neliesime.) 
—. Iš šio atvejo matome, kad 
net fiziniai simptomai kartais 
pareina nuo psichinių priežas
čių bei įtampų šeimoje.

K). Vaikų mušimu siekiama 
savo autoritetą pakelti.

Neretai tėvai lupa savo vai
kus, norėdami kad ir kur nors 
pajusti savo pranašumą, nes 
jie patys kenčia nuo šios tuštu
mos savyje: nei darbe, nei vi
suomenėje jie nepajėgia pir
mauti, todėl bando “atsigrieb
ti” namie. Čia yra nei drausmi
nimas, nei auklėjimas, o papras
čiausiai į save nukreipto kerš

Vytautas Ignas Mergaitė

to ugdymas, išliejimas į vaikus. 
Todėl gal nebe psichologinio 
pamato buvo šis “Drauge” pa
skelbtas juokas. Kaimynas 
klausia: “Joneli, kodėl tave tė
vas taip dažnai muša? — To
dėl, kad jis stipresnis už ma
ne”.

Iš šių kelių pavyzdžių galime 
susidaryti šiokį tokį vaizdą, ko
dėl kartais, nežiūrint tėvų “ge
riausios” valios ir didelių pa
stangų vaikų auklėjime, viso 
to darbo pasekmės būna nei
giamos. Manau taip pat, kad 
skaitytojui bus paaiškėję, jog 
žmogaus elgsenos motyvai esti 
dviejų rūšių: sąmoningieji ir 
pasąmoningieji. Mes paprastai 
esame įsitikinę, "'kad visur va
dovaujamės sąmoninguoju ap
sisprendimu, tačiau nejaučiame, 
kad po juo slypi pasąmoningie
ji motyvai, kurie dažniausiai ir 
esti tikrieji mūsų veiksmų bei 
poelgių varikliai, šie ne tik kad 
apsprendžia daugelį žmogaus 
veiksmų, bet dargi daro įtakos 
ir protui, kad jis juos logiškai 

pateisintų bei maskuotų nuo 
sąmonės šviesos. Čia verta pa- 
cituot pranc. psichoterapeuto 
H. Bernheimo (1837—1919) 
eksperimentą su užhipnotizuotu 
pacientu, kuriam buvo įsakyta, 
kad, kai tik atsibus, pasiimtų 
prie durų esantį lietsargį ir ei
tų į kiemą pasivaikščioti. Kai 
pacientas atsibudo, sau ramiau
siai pasiėmė lietsargį ir išėjo 
kieman. Čia jį pasitinka dakta
ras ir klausia: “Kam tas liet
sargis, juk dabar nelyja? be 
to, jis priklauso šiam ponui” 
(su kuriuo B. kalbėjosi kieme). 
Tada kiek sumišęs pacientas' 
atsako: “Aš taip sau norėjau 
pajuokauti”.

Kaip savo veiae kokios suo
dinos dėmės negalima pačiam 
matyti, taip lygiai ir savo pa
sąmoninę motyvaciją yra sun
ku, o kartais ir neįmanoma, pa
čiam pajusti, bet racionaliai pa
teisinti bei apdengti ją visuo
met sugebame. Dauguma pasą
moninių tendencijų yra geros, 
ir jos padeda socialiniuose san
tykiuose su žmonėmis. Tokios 
yra teigiami veiksniai ir auklė
jime. Tačiau tais atvejais, kai 
mūsų “geros” pastangos duoda 
priešingus vaisius, reikia pra
dėt save analizuoti. Auklėjimas 
šioj komplikuotoj visuomenėj 
reikalingas žinių, o kai jų ne
turima arba susiduriama su 
sunkumais, nereikia drovėtis 
ieškoti iš šalies pagalbos. Pe
dagogika medicinos srity pri
lygtų higienos mokslui, o psi
choterapija — pačiam gydy
mui. Tad pedagogika ir psicho-' 
terapija yra atvirkščiai pro-'
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SUTAUPYKITE NUO $500 IKI $1OOO 
ANT NAUJO AR VARTOTO AUTO!

Balzekas Motor Sales, Ine 
4030 Archer Avenue, Telef.: VIrginia 7-1515 

CHRYSLER - Imperial — PLYMOUTH - Valiant — BARACUDA
300 gerų vartotų automobilių. Labai nužemintam kainom. Galima pirkti be pinigų. 

Didžiausia ir teisingiausia Automobilių įstaiga Amerikoje

porėingi dydžiai; kuo geresnė 
pedagogika, ypatingai josios 
praktika šeimose, tuo mažiau 
bus reikalinga terapija.

Nepyk, kad kiti nėra tokie, ko
kius juos norėtum matyti; juk ir 
tu pats savęs negali padaryti to
kiu, kokiu nori.

— Tomas a Kempis

eurreut dlvldend on InveHttnent bonu*
4K% DIVIDENDU MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITA*.
Vi 1 metų Investavimo bonus mokame 4ft% dividendų kaa puamet] ir 

dar Išmokame po 54% ui kiekvienu* metu*, 4 metanu praėjo*, 
BK1GHTON SAVINOS AND LOAN ASSOOIATION

4071 ARCHER AVENUE, CHICAGO SI, 1LLTNOIS
Valandos: Plrmad., antrad., Penktad. Ir fiesta d. 9 v. r. — 4:10 p. p, 

Trediad. uždaryta: ketvlrtad. 1 v. r. — S v. V.

Artesian Restaurant
AND LOUNGE

2432 WEST 63rd STREET 
Jau yra pilnai įrengtas ir veikia, 

turi virš 300 sėdimų vietų.

Čia galite netik gerai ir nebran- s 
giai pavalgyti, bet atšvęsti krikš- K 
lynas, vedybas, sukaktuves ir ki- 
tokias Jūsų šeimynines ar visuo- w
menines progas. v

Elektriniai vėsinamas. Atvykit į mūsų restoraną-lounge, kur 
valgių pasirinkimas įvairus, nebrangios kainos ir taip pat di
džiausias pasirinkimas vietos ir užsienio gėrimų. Parap. drau
gijos, klubai ir vienuolynų rėmėjų draugijos susirinkimams ir 
posėdžiams bankieto patalpomis naudojasi nemokamai. Telpa 
virš 300 asmenų. Kad būtumėt ižtikrinti dėl vietos, patelefo
nuokite 436-4622. Atdaras nuo 6 vai. ryto iki 1 vai. nakties.

Du kiemai automobiliams pastatyti 

veltui. Į vieną galima įvažiuoti iš 
Western Avė., o kitas užpakaly namo.

Duodame paskolas namams pirkti, statyti naujus namus arba perfi- 
nansuoti jūsų seną paskolą naujai susidariusioms jūsų sąlygoms. Atsi
minkite, kad Chicago Savings labai lengva pasiekti telefonu ir pasiteirauti 
apie mūsų sąlygas. Dar geriau atvykti asmeniškai ir gauti nemokamą pa
tarimą iš geriausio šios srities specialisto.

Svarbu phsirinkti vietą pinigams taupyti, bet dar svarbiau pasirink
ti vietą, iš kurios gali finansuoti arba gauti paskolas savo namams ar 
apartamentui. Kviečiame bet kada užeiti, būsite nuoširdžiai sutiktas!

KANDY HOURS
Monday.......... 12:00 P.M.-8:00 P.M.
Tuesday .......... 9:00 A.M.-4:00 P.M.
VVednesday .. Closed Ali Day
Thursday .... 9:00 A.M.-8:00 P.M.
Friday ............ 9:00 A.M.-8:00 P.M.
Saturday .... 9:00 A.M.-12:30 P.M.

Marquette Parke - Amerikos Lietuvių Sostinėje
6245 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO 36, ILLINOIS GRovehilI 6-7575

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 40 savo gyvavimo metų visuomet yra iš
mokėjusi savo taupytojams pilną taupomą sumą ir mokėjusi 
ne mažesnius, kaip 3% dividendus.

Šios bendrovės vadovybė ir šiandien tęsia tą pačią atsar
gią, bet protingą administravimo politiką, kuri apsaugo Jūsų 
santaupas ir neša gerus dividendus.
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Saulė ir kalnai Nuotrauka Vytauto Maželio

FILMŲ ĮVAIRUMAI
STASĖ SEMĖNIENE

Įdomus pramoginis filmas
Enid Bagnold parašė sąmo

jingą, negailestingą dramą 
“The Chalk Garden”, kuri su 
didžiausiu pasisekimu ilgą lai
ką buvo vaidinama Broadway 
ir Londono scenose. Prieš ket
vertą metų, pamatęs dramą 
New Yorke, Ross Hunter, tas 
40-ties metų vadinamas “won- 
der -boy” gamintojas Universal 
bendrovėje, sumanė ją pastaty
ti ekrane. Hunter pastatė daug 
milijonus sutraukiančių filmų 
su Doris Day, jis taipgi pagarsė
jo su atnaujintais, liuksusu per
sunktais, pastatymais: “Magni- 
ficent Obsession”, “Imitation 
of Lifeb, “Back Sheet”, “Flo- 
wer Drum Song” ir kit. Jis dar 
yra žinomas ir tuo, kad savo 
svarbiausias herojes filme ap
kabina milijonų dolerių vertės 
tikromis brangenybėmis, norė
damas ištraukti kino lankyto
jas iš paprasto pilkojo tikro gy
venimo nuobodžios aplinkos, 
kad jos bent ekrane pasidžiaug
tų prabangišku gyvenimu, ne
skirtu joms.

Michael Hayes parašė ištiki
mai beveik pažodžiui pritaikytą 
ekranui tekstą, o muzikinė par
titūra yra pasižymėjusio britų 
kompozitoriaus Malcolm Ar- 
nold darbas, kuris laimėjo “Os- 
car” už savo “The Bridge on 
the River Kwai”.

Režisierius Ronald Neame 
pravedė visą puikųjį aktorių 
sąstatą jųjų rolėse taip tvirta 
ranka, kad pagauna ir išlaiko 
kaip tik reikiamą kilnumo ir 
persekiojamo paslaptingumo - 
mįslės atmosferą.

Į elegantiškus rūmus, apsup
tus jūros ir garsiųjų kreidos 
uolų pietų Anglijoje, atvyksta 
panelė Madrigal (Deborah 
Kerr), sudarydama aristokra
tės, patekusios į vargą, įspūdį. 
Ponia St. Maughan (Edith 
Evans) pasamdo ją ir jos duk
raitę Laurel (Hayley Mills) 
prižiūrėti sodą. Dukraitė, būda
ma dvylikos metų, buvo pažeis
ta Hyde Parke. Mergaitė labai 
padykusi, nekenčia savo naujai 
ištekėjusios motinos, nes jau
čiami esanti jos pamesta. Nau
joji auklėtoja, nuteista žmog
žudė, bet paleista iš kalėjimo, 
stengiasi prasiveržti pro mer
gaitės antagonizmo bei įtarimo 
sieną.

Visų vaidybą stebėti yra gry
nas malonumas. Pajėgioji sep
tyniolikametė Hayley parodo 
daug reikalaujančioje rolėje 
saikingą padykumo ir jautrumo 
kombinaciją. Neveltui ji yra lai
mėjusi specialią Akademijos 
premiją, Berlyno Filmo festiva
lio Sidabrinę mešką, Didž. Bri
tanijos Variety klubo premiją 
ir britų Akademijos premiją.

Deborah Kerr yra ekrano 
“perfect lady”.

Edith Evans anglų teatro di
džioji aktorė, už vaidybą gavu
si “Dame” titulą, vaidino tą pa
čią rolę Londono scenoje beveik 
dvejetą metų, šioji 75 m. ak
torė yra viena aktyviausių Lon
dono televizijos aktorių. Dabar 
populiariame filme “Tom Jo
nės”, josios atvaizduota kan
džioj!, susenusi, su pasto

ralinėmis pretenzijomis panelė 
Western buvo nemažas įnašas 
į tos britų komedijos apie 18- 
tojo šimtmečio dorovę bei pa
pročius pasisekimą.

Vyresnio tarno rolėje yra 
žymusis britų aktorius John 
Mills, Hayley Mills tikrasis tė
vas gyvenime. Jau antru sykiu 
jie vaidina kartu tame pačiame 
filme (pirmą kartą “Tiger 
Bay”).

Mažesnėse rolėse: Felix Ayl- 
mer (teisėjo), Elizabeth Sellars 
(Olivijos) ir kit.

Šis spalvotas filmas, trankąs 
nepilnai 2 vai., tinka suaugu
siems ir jaunimui.

Tenka pastebėti, kad “The 
Chalk Garden” yra tokios rū
šies filmas, kuriB šioje gadynė
je, iškrypėlius vaizduojančių, 
seksu perpildytų ir kitaip ne
švankių filmų tvane tapo rete
nybe. šis filmas yra įdomi, pra
moginė, gerai parašyta melo-

Prlstatome Visokiu Rūšių 
STATYBAI IR NAMŲ

CARR MOODY 
LUMBER CO.
8TASYS LITVVINAS, Prez. 

3039 S. Halsted St., VI 2-1272 
Apkainavimą Ir prekių pristatymą 

teikiame nemokamai 
KaštinS atdara kasdien nuo 8 vai. 
ryto iki 6 vai. vakaro ir Šeštadie

niais Iki 3 vai. p. p. 

NAUJAUSIOS MADOS PLAUKŲ 
ŠUKUOSENA, išpildoma prityru
siu šukuotoju.
Artistic Beauty Salon 
2711 W. 71st St., tel. HE 6-1098

Sav. VL. ANDRIJAUSKAS

Čia pat galėsite pirkti aukštos rūšies 
kosmetikos priemones.

Vai. — nuo 9:30 v. r. iki 6:30 v. vak. 
Treč. ir penkt nuo 9:30 v. r. iki 9 v. v.

JT.................. .............. "* ......... ... ...
MOKYKLOS UŽBAIGIMO ŠVENTĖ BUS VISOS ŠEIMOS 

ŠVENTE, KAI TURĖSITE SKANIŲ MŪSŲ TORTŲ

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

JADVYGA ir JUOZAS BARTKUS, Savininkai
--  - -------------------------------- <7

SUTAUPYSITE MŪSŲ

SUKAKTUVINIAM IŠPARDAVIME

čikagiečiams jau gerai yra žino
mas puikus Brighton Bakery Feliksp 
Mackevičiaus gaminių skonis. Gyve^ 
nantieji ne Chicagoje dabar taip paE 
gali apsirūpinti skaniais Brighton 
Bakery gaminiais: Raguoliu (Baiim- 
kuchenu), lietuviškais biskvitais, įvai
rių skonių pyragaičiais, aguoninėm 
babkom, medauninkais, mazurkomis,
lietuviško skonio keksais, įvairiais tortais, aštuonių rūšių duona 
ir kitais gaminiais. Tuos visus gaminius BRIGHTON BAKERY 
pasiųs jums paštu. Reikalaukite gaminių kainoraščio, iš kurio 
pasirinksite kas jums yra reikalinga, čikagiečiai gali vietoje (ke
pykloje) gauti jau pagamintą prancūzišką tešlą, iš kurios patys 
namie pasigamins sau pageidaujamus kepinius.

I fe
f Pirksit nebrangiai ir gausit sukaktuvinę dovaną
K Stein Textile bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilno- 
f nių, šilko, nylons, taffetą, aksomo, angliškų medžiagų paltams 
fe ir kostiumams siuntimui artimiesiems j Lietuvą ir tolimąjį Si* 
K birą už žemas kainas! Gavom spec. medžiagų paltams kaip vy- 
A rų, taip ir moterų: veliūro, činčilos, “neediepoint’’ ir kitų.

BRIGHTON BAKERY
2457 West 46th Place

Chicago 32, lllinois Telef, VIrginia 7-1250
BRIGHTON BAKERY GAMINIŲ REIKALAUKITE 

VISOSE MAISTO KRAUTUVĖSE, KAIP CHICAGOJE, 
TAIP IR KITUR.

NARYS LITHUANIAN CHAMBER OF COMMERCE

' ...........  -....... ....... ..........

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

TELEFONAS — HARRISON 7-8737
Jefferson St., Chernin’s aikštėje.

Atdara kasdien {skaitant Ir jekrnad. nuo 9:15 r. Iki 6:30 vak. 
Pirmadieniais uždaryta.

Nemokama vieta mašinoms už kampe į šiau ,

drama, skoningai ir gražiai nu
filmuota. Visokio plauko publi
kai — o ypač jau moterims — 
labai patiks.

Geriausias 1964 m. filmas

1963 m. geriausio filmo pre
miją šių metų Akademijos iš
kilmėse laimėjo “Tom Jonės”, 
nusinešdamas iš viso keturis 
lauro vainikus — Oskaro sta
tulėles. Režisierius Tony Ri
chardson pripažintas tų metų 
iškiliausiu.

Tai gerokai padykusi anglų 
filmo versija pagal Henry Fiel- 
ding, anglų romano tėvo, kla
sišką komišką romaną apie gra
žaus pamestinuko amūrinius 
nuotykius.

Filmas susuktas, stengiantis 
sudaryti įspūdį, kad jis auten
tiškas, tačiau daugeliui čia vaiz
duojamoji 18-tojo šimtmečio

MARŲUETTE PROTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

Daug sut.aupys'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

3314 West 63rd Street
Chicago 29, Ulinois

Tel. PR 6-8998 

kalba bei dorovė bus papikti
nanti

Pačioje įžangoje autorius pa
sisako noiįs pasijuokti iš žino- , 
nijos pamėgtų kvailysčių, yoų 
bei nuodėmių. Tačiau pora šimt
mečių pralėkė, o žmonija dar 
vis pasilieka prie savo pamėgtų 
ydų, nepamesdama jų.

Režisierius Richardson šioje 
komedijoje panaudojo kai kurią 
senųjų tyliųjų filmų techniką. 
Jis pasakojimą vysto nepapras
tu tempu, o jojo herojai kar
tais įtraukia ir publiką, kreip- 
damies į ją savo pastabomis 
bei žvilgsniais.

Spalvotoji fotografija pui
kiausia ir aktorių vaidyba pa
girtina.

Albert Finney vaidina Tomą, 
jauną pamestinuką, užaugintą 
kilnaus bei kilmingo Allworthy, 
tačiau pravytą iš namų, suka
kus jam 20 m. Visa serija nuo
tykių su įvairiomis damomis 
lydi jaunuolį. Nors jis ir nemo
ka atsispirti moterų užmačioms, 
bet jo širdį užkariavusi valdo 
doroji mergaitė Sophie Western 
(Susannah York).

Efektingai puiki medžioklės 
scena, nors joje yra pora gero
kai žiaurokų vietelių. Tiktai 
subrendusiems bei suaugusiems.

i

Kviečiame įsigyti New Yorko Vyrų Okteto plokštelę

‘MES ŽENGIAME SU DAINA”
Plokštelėje {dainuota 17 HetuvJškų liaudies, žygio ir pramoginiu 

dainų.
Įsigydami plokštelę per Oktetų, paremslte Okteto darbą, 

slte antrosios plokšteles išleidimą.
K A 1 N A :

ir {galin-

VANDER WAGEN
ANGLYS

SINCLAIR ALYVA

1-— 10 plokštelių po 4.00 dol.
11—25 " ” 3.00 ”
26 — 50 ” ” 2.75 ”

Virš 50 ’’ “ 2.50 ”

Užsakymus drauge su čekiu siųsti: New Yorko Vyrų Oktetas 
c/o V. Alksninis, 45-44 167 St., Flushing 58, N. Y.

Užsakant pridėti ir persiuntimo išlaidas.

============================2==^
Lietuviška valgykla. Gražiausias lietuviš
kas restoranas, kuriame gaminami lietu

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

valandos vakaro.

• Lietuvių liaudies meno pa
roda Leningrade. Sovietų Są
jungos tautų etnografijos mu
ziejuje čia atidaryta lietuvių 
liaudies meno paroda. Parody
tos lietuviškos skulptūros, juos
tos, raštuotos drobės, medžio 
drožiniai, keramika, papuoša
lai, žaislai. Įvairių žanrų eks
ponatus pateikė apie 250 liau
dies meistrų. Su eksponatais 
galės susipažinti ir Leningrade 
susirenkančio pasaulinio etno
grafijos kongreso delegatai.

ROOSEVELT kICTURE 
FRAME COMPANY

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

VIrginia 7-7258-59

AUKŠTOS KOKYBES DEIMANTAI

AUKSINIAI PAPUOŠALAI

IMPORTUOTI LAIKRODŽIAI

IRA MARKS, President
ST 2-6800

Mes perkame jūsų deimantus ir paveldėtas brangenybes.

ST. ANNE’S GIFT SHOP
• ROŽANČIAI • KNYGOS • PAVEIKSLAI
• PRAGOS KŪDIKĖLIO JĖZAUS STATULOS 
IR RŪBELIAI
• Reikmenys ligoniui priimant sakramen

tus namuose
2557 WEST 63RD ST., CHICAGO 

ILLINOIS 60629, TEL 471-0163

C:

Smclair
IHEJVTINGJ

SuperFIame

3605 West 63rd St. POrtsmouth 7-8020

AUTOMOBILIU TAISYMAS. 
Stabdžių idėj'mas ir sutvarkymas. 

(COMPLETE BRAKE SERVICE) 
KAROSERIJOS TAISYMAS, LYGINIMAS IR DAŽYMAS 

(BODY & FENDER W0RK)
Taip pat tepimas, dalių keitimas ir kiti smulkūs 

mechaniški pataisymai.
Nauja dirbtuvė su moderniškiausiais įrengimai.
Naudokitės mūsų žemomis 

ningu darbo.
kainomi, garantuotu Ir sažl

ČESAS AUTO
2423 West 59th Street

REBUTLDERS
Chicago 29. lllinois

GFovehlll 6-7777

Mūsų erdviose patalpose 

turime didžiausį pasirinkimą 
visų moderniškų baldų, elek

trinių krosnių, radijo ir tele
vizijos aparatų, šaldytuvų ir 

kitų namams reikmenų.
UIETVVIU IŠTAIGA

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

2310 W. Roosevelt Road Tel, SEeley 3-4711
Atdara pirmad. ir ketvir. 9—9 va!., antr., treč., Ir šeštadieniais nuo

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

... . ......
NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervėlu

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 

DUBUQUE FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY 
FIREMAN'S FUND INSURANCE COMPANY

FIREMAN'S INDEMNITY COMPANY 
INDUSTRIAL INSURANCE COMPANY 

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

PEARL ASSURANCE COMPANY
RELIANCE INSURANCE COMPANY 

UNTVERSAE INSURANCE COMPANY 
WESTERN FIRE INSURANCE CO. 

WESTERN CASUALTY & SURETY CO.
Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters 

O’MAILEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Room 800

Telefonas CEntral 6-5206



Miami muzikai sužavėti Jakubėno kūriniu

Miami Alto skyrius, įsigijęs 
Vi. Jakubėno “Simfoninį menu
etą”, norėdamas jį išpildyti Lie
tuvių dienos proga, buvo kūri
nį įteikęs pastudijuoti žinomam 
Miami miesto dirigentui Ceza
riui La Monaca’i. Maestro La 
Monaca kūriniu buvo sužavė
tas. Jis, dėkodamas Altui už 
vertingą įnašą Miami muzikos 
bibllotekon, kalbėjo: “Tai pui
kus kūrinys, gražiai, lyg ope
ros overtiūroje vystąs 
nalią temą; o taip pat 
žos apimties! Didelis ir 
gas veikalas, kūrybiškai
ruotas ip plačiai išvystytas, vie
nu žodžiu — gražus!”

Kūrinį taip pat studijavęs 
dirigentas Moranz, stebėjosi: 
"Kaipgi toks puikus kūrinys 
iki šiol tebėra nespausdintas? 
Temos originalumas ir gražu-

origi- 
nema- 
didin- 
inspi-

mas neapsakomas; reikėtų 
ruošti fortepijoninę laidą, 
muzikos leidėjai galėtų paskai
tyti (jų dauguma partitūrų ne
skaito...). Jūs, lietuviai, dėkite 
pastangų išspausdinti šį kūri
nį — tūi didelis dalykas, ir gerų 
simfoninių orkestrų bibliotekos 
privalėtų jį turėti”.

Šiuo metu simfoninį mehūfe- 
tą” studijuoja Miami Beach 
simfoninis orkestras, sudarytas 
iš talentingų instrumentalistų; 
kartais jį diriguoti atvyksta 
garsių dirigentų, kaip Ofman- 
dy, ir kiti; kartais pats orkest
ras išvyksta gastrolėms. Diri
gentas Breskin pasižymi malo
niu būdu ir mėgsta populiarinti 
naujus kūrinius, kuriuos talen
tingai ir gražiai interpretuoja.

D. V.

Dainininkės Lilijos Šukytės pasisekimai

Talentinga solistė Lilija šu
kytė buvo numačiusi vasaros 
atostogų pradžioje atvykti iš 
Kanados keletai savaičių į Chi- 
cagą; ta proga ji projektavo su 
kompoz. VI. Jakubėnu nuodug
niai pastudijuoti lietuvišką vo
kalinę literatūrą. Mus pasie
kusiomis žiniomis jos planai ra
dikaliai pasikeitė: ji pasirašė 
kontraktą su “Canadian Opera 
Company” liepos pradžioje Ka
nados kalnų kurortiniame mies
telyje Banff, to paties vardo 
Kanados nacionaliniame parke 
dainuoti pagrindinę Alicijos 
Ford rolę G. Verdi operoje 
"Falstaff”. Po to numatomos 
gastrolės su ta pačia opera po 
Vakarų Kanadą. Rugpiūčio pra
džioje Lilija šukytė grįžta į To
rontą, kur ji dalyvaus Canados 
operos festivalyję. Bus stato
mos penkios operds, kur pagrin
diniai solistai bus importuoti iš 
Metropolitan ir iš įropos kraš
tų. Čia L. Šukytei paskirta Ka
te Pinkerton rolė “M-me Buttre- 
fly” operoje, bet kartu jai ten
ka pasiruošti, kaip atsarginei 
solistei (understudy) ir pagrin
dinei pačios Butterfly rolei, ku
rią šiaip dainuos Mietta Sighe- 
le iš La Scala operos Italijoje 
ir kur atskris tik paskutinę sa
vaitę. L. šukytei teks tuo būdu 
dalyvauti operos repeticijose 
iki generalinės.

pa- 
kad

• Dr. Vytautas Bieliauskas, 
profesoriaująs Xaviero univer
sitete, Cincinati, Ohio, yra iš
rinktas sekantiems metams 
“Cincinati Psychological Asso- 
ciation” pirmininku. Dr. V. Bie
liauskas jau eilė metų Xaviero 
universitete dėsto psichologiją 
ir yra to uhiversiteto psicholo
gijos katedros vedėjas.

• Dalinis lenkų intelektualų 
laimėjimas. Lenkijos režimo ir 
intelektualų ginče pastaruoju 
metu išryškėjo nauja režimo 
taktika. Jis toliau smerkia drą
siųjų intelektualų žygį (kai šie 
buvo pasirašę vad. 34 raštą), 
tačiau linkę įvesti kai kuriuos 
suvaržymų sušvelninimus, drau
ge pažymėdami, kad jie ir šiaip 
režimo jau buvę numatyti. Tik
rumoje režimas buvo pasiryžęs 
savo politiką kultūros srity 
dar sugriežtinti. Vis dėlto jau 
pasirodžiusios ir kai kurios go- 
mulkinio režimo nuolaidos — 
pvz. leidžiama popieriaus kon
tingentas knygoms pakelti ligi 
25%, bus leista steigti naujus 
žurnalus ir padidinti autoriams 
skiriamus honorarus.

Leonardo Dargio portretasAdomas Varnas

Kultūriniai lietuvių ir šveicarų santykiai

Gegužės mėnesyje Šveicarijos 
spaudoje daugiau kaip kitu me
tu paskelbta medžiagos apie 
baltus, lietuvius, jų kultūrą, ne
priklausomo gyvenimo laimėji
mus, plačiai apžvelgti santykiai 
su Šveicariją. “Baslfer Nach- 
richten” dienraštis geg. 17 d. 
laidoje įdėjo platų prof. dr. J. 
Ereto straipsnį apie kultūrinius 
baltų - šveicarų ryšius. Pirmie
ji santykiai prasidėjo dar Vy
tauto D. laikais, kai 1414 m. 
jis buvo pasiuntęs gausią dele
gaciją į Konstancos, ties Bode- 
no ežero krantais, susirinkimą. 
Tuo metu Šveicarija didele da
limi priklausiusi Konstancos 
vyskupijai. Iš kitų lietuvių, tu
rėjusių artimus saitus su švei
carais, jų kultūra, dar paminė
ti rašytoja M. Pečkauskaitė - 
Šatrijos Ragana ir prof. St. Šal
kauskis. Prof. Eretas nurodė, 
kad Pabaltijo lankytojai buvo 
susižavėję 1939 m. Ciuriche vy
kusia krašto paroda.

Berne leidžiamas “Der Bund” 
paskelbė A. G. straipsnį apie 
lietuvių - šveicarų ryšius. Au
torius atkreipė dėmesį, kad da
limis leidžiamo lietuvių k. žo
dyno vienu pradininkų buvo 
šveicaras mokslininkas prof. dr.

Max Niedermann (miręs 1954 
m.). Neseniai pasirodė žodyno 
41 sąsiuvinis, gi pats žodynas 
numatytas galutihai baigti

1967 m. Autorius priminė, kad 
dar neseniai Berno universitete 
buvo dėstoma lietuvių kalba, o 
nuo ateinančio rudens baltų 
kalbos numatytos šveicarų NeU- 
enburgo universitete.

• Dvigubas radinys: XVI 
amžiaus Vilniaus leidinys su es
tišku tekstu. Hellmuth WEISS: 
itin estnisches Sprachdenkmal 
aus der Zeit der Gegenreforma- 
tion. Studija žurnale: “Žeit- 
schrift fuer Ostforschung”, 12. 
jahrgShg 1963, Heft 4. 688— 
090 psl. 1962 m. Mainzo miesto 
bibliotekoje atrasta knyga “Re- 
gulae Soeietatis lesu”, išspaus
dinta 1582 m. Vilniaus jėzuitų 
spaustuvėje. Antraštiniame la
pe pažymėta: In Collegio eius- 
dem Soeietatis Anuo MDL- 
XXXII. šios labai retos knygos 
pabaigoje įsegti 5 lapai ranka 
rašyto teksto, iš kurio matyti, 
kad knyga priklausė Tartu (Es
tijoje) jėzuitams, šalia lotyniš
ko teksto rankraštyje yra ir 
maldos estų kalba, taip pat ■
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Dievo ir Bažnyčios įsakymai ir 
7 sakramentaii estiškai. Studi
joje dr. Weiss įrodo, kad estiš
kąjį tekstą parašė jėzuitas Jf 
Ą. Volcker, S. J., apie 1585— 
90 metus. Pateikiamos vilniš
kės knygos titulinis ir estiškų
jų tekstų nuotraukos.

— Žinai, Maryte, norint gerai 
pataikyti ir atstumą apskaičiuoti, 
reikia būtinai atsižvelgti į žemės 
traukos jėgą.

— Žiūrėk tu man, — stebisi 
sužadėtinė, — bet kaip tada, kai 
ant vandens šaudoma?

— Ant vandens... hm... žinoma, 
sunku paaiškinti.

Bet pagaliau jis susigriebia ir 
drąsiai sako:

— Žinai gi, kad aš esu ne jū
rininkas !

APIE ŠAUDYMU
Kareivis aiškina feavo Sužadėti

nei šaudymo paslaptis:

TĖVAS IR SŪNUS W
MARQUETTE FUNERAL ROME NCILuLZ

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOJ
2533 tfert 7 Irt St, Teiti. GRovehilI 6*2345-6
1410 S. 50th Avė., Cleero, T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

MIDLAND

ASSOCIATION

ANT VISU TAUPYMO SĄSKAITŲ

INSURED

]z| AND LOAN

SIUNTINIAI 1 LIETUVA
Ir kitus kraštus.

P. NEDZINSKAS. 4065 Archer 
Chicago 82, I1L Tel. YA 7-5980

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Tel. YA 7-1741-2 
4330-34 South California Avenue 
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

August Saldūkas 
Pr es i dentSEGHETTI TRAVEL BUREAU, Ine. 

2451 S. Oakley Avė., Chicago, III. 60608, YA 7*3276 
MIAMI BEACH. Florida, 7 dienus ir fl naktys tik #27.50 asmeniui. 
NASSAV, BAHAMAS, 7 d. Ir 0 nakt. tik #45.00 asmeniui. 
PUFBTO BlCO, 4 d. ir 3 nakt. tik #39.50 asmeniui.
JAMAICA, 4 d. ir 3 nakt. tik #38.00 asmeniui.

Prie aukščiau pažymėtų kalnų reikia pridėti keliones išlaidas 
lėktuvu ir taksus. Nakvynė 2 asmenims 1 kambary.

4040 So. Archer Avė., 
Chicago 32, ILL. 

CLiffside 4-4470

£

TURTAS $87,000,000

Už taupmenas mokame 4 % dividendą kas 3 menesiai

PASKOLOS NAMAMS ĮSIGYTI AR TAISYTI

f

VALANDOS: Pirmadieniais 9 iki 8 v. v. 
Antrad. 9 iki 4 v. v. Trečiadienį — nedir
bama. Ketvirtad. 9 iki 8 v. v. Penktad.

9 iki 4 v. v. šeštad. 9 iki 12 v.
Vi -»r»ia

4192 ARCHER AVĖ. — CHICAGO, ILLINOIS 60632 
Ttelef.: VIrginia 7-1141

REZERVAI — $8,500,000

JUSTIN MAOKIEWICH, Jr., 
Prezidentas

Lilija šukytė pasižymi ne tik 
gražiu balsu ir aukštu muzika
lumu; ji nepaprastai darbšti ir 
fanatiškai pasišventusi savo 
menui. Galėdama pilnai pasi
švęsti studijoms, ji yra ne tik 
baigusi Toronto konservatorijų, 
bet taip pat įsigijusi universi
teto diplomą net kelių užsie
nio kalbų srityje. Galime pasi
džiaugti energingos ir talentin
gos solistės pasisekimais ir pa
linkėti tolimesnės geros kloties.

L. šukytė yra jau keletą kar
tų pasirodžiusi Chicagoje; pas
kutinį kartą — “Laiškų Lietu
viams” premijų įteikimo vaka
re - koncerte.

Aprūpins Jus-pilnai kelionėms, BUtvarkys jums kelionės dokumen
tus, parūpins bilietus lėktuvais, traukiniais, laivais ir autobusais 
keliauti Europoj, Azijoj ar kt. kontinentuose, taipgi P. Amerikoj, 
Kanadoj ir įvairiose vietose Amerikoj. Atdara 6 dienas savaitėje.

Q|/| SELF
□ Ml WSERVICE

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GELINYČIA
Geriausio# gClše dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

Ir kitų papuošimų

KOMERCINES, INDUSTRINES, PILIETYBES, PORTRETINES, 
VESTUVINES, NEPOZUOTOS FOTOGRAFUOS

Ernest Studio
Sav. — ERNESTAS SUTKtTS

2811 West 55th St. GKovehill 6-2336
Chicago, IU. 60632 GKovehill 6-2337

Standard Federal
SAVZNGS AND LOAN ASSOCIATION

Liquor Store
5515 SO. D AMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202

JUNE — BIRŽELIO 4, 5, 6 D. D.

MEISTER BRAND V.S.O.P. IMPORTED
GERMAN BRAND Fifth $4.98

NAPOLEON BRAND OF FRENCH 
BRANDY Fifth $3.39 

—r

Ftftt $3.79
GRAIN ALCOHOL 190 Proof U. S. P. Fifth $/į,89

CJNZANO VERMOUTH, Dry or Sweet Fifth $-| .39

ST. REMY IMPORTED FRENCH 
BRANDY

MAMPE HALB UND HA LB GERMAN
LIQUEUR Fifth $/Į,98

POPULAR BRAND OF COFFEE 
LIQUEUR Fifth $3.98

CARLSBERG IMPORTED DENMARK
BEER Case of 24—12 oz. Bottles Case $7.95

OLOSE OIJT 1961 VINTAGE 
ASSORTED GERMAN VVINES Fifth .gs*

PFEIFFER CAN BEER 
Case of 24—12 oz. Cans Case $0.59

M48 WE8T STREET
Telef. PR PR 8-0834

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nartai

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

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ._________TeL LAfayette 3-8572

Pasinaudokite Draugo „Classified' skyriumi.
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Redaguoja dr. S. ALIŪNAS
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Pokalbiai apie demokratiją
Taip s?akant, jei nebūtų rin

kimų, žmogus nežinotum tikrai, 
nei kas yra demokratija. Rin
kimų įkarštyje, pavyzdžiui, su
žinai, kad tas geras, o kitas 
niekam nevertas, gi prezidenti
nių kandidatų reikaluose su
pranti, kad šuo tai ne koks ten 
žmogėpalaikis ir jo už ausų ne
galima tampyti. Prezidentas 
Johnsonas norėjo įrodyti, kad 
šuo nevertingesnis už žmogų, 
bet matydamas, kad praras 22 
milijonų šunų garbintojų balsų, 
apgailestavo. Taip sakant, šu
niška politika yra labai svarbi, 
nes kai Chruščiovas Budapeštą 
skerdė, niekam nė ašarėlė neiš
krito. Taip sakant, žmogėpalai- 
kiai, suk juos velniai, jokio šun- 
palaikio nėra verti.

Rinkimų kompanijoj taip pat 
išryškėjo, kad dabar bus pra
dėta kova prieš skurdą. Gaila, 
bet tai priešinga konstitucijai, 
nes taip pasikėsinama prieš 
žmogaus laisvę ir psirinkimą 
būti skurdžiumi. Keista, kad ne

šis šuo kviečia balsuoti už Gold- 
water, nse tiki, kad jis, kaip prez. 
Johnaon, netaimpys jo už ausų, 
lyg kokio nors ten žmogėno.

norima leisti žmogui būti skur
džiumi.

Lietuvių bendruomenės rinki
muose paaiškėjo, kad ir čia ga
lima kovoti už kokį nors išrin
kimą ar neišrinkimą. Pagaliau 
paaiškėjo, kad net yra slaptų 
demokratijos mylėtojų kuopelė, 
kuri išaiškino, kad inž. Nainys 
nėra demokratas, o demokra
tai yra tie, kurie bijo ar nemo
ka po tuo teigimu pasirašyti. 
Gi dr. Grigaitis Naujienose iš
ryškino, kad tokie Bendruome
nės rinkimai yra kvailas demo
kratijos supratimas. Juk vie
nais metais gali išrinkti vieną, 
o kitais metais kitą. Gi geriau
sia demokratija, tai yra, kai ne
renkama. Didžiausia demokrati
ja, kai postą nutveri ir laikai jį 
dvidešimt metų, gi jei kas ban
do pasakyti, kad tai nevisai de
mokratiška, tas apšaukiamas 
demokratijos priešu, žodžiu, vi- 
niems demokratija laisvi rinki
mai, o kitiems demokratija 
principas “ką nutvėrei, tą stip
riai ir laikyk”.

Atsirado grupelė entuziastų, 
tokių maždaug kaip dr. A. Raz
ma ar T. Blinstrubas, ir šaukia, 
kad reikia sudėti tėvynei paso-1 

gą: kraukim ligi kelių šimtų 
tūkstančių arba net ligi milijo
no. Tai bus tėvynei tremties 
pasoga. Bet gi tai baisiai nede
mokratiškas išmislas. Dr. Amb- 
rozaitis teigė, kad net Chicagoj 
vienas daktaras neatsilaikė to
kiam pasiūlymui ir davė tūks
tantinę. Gi iš tikrųjų tai keis
tas reikalas kraitis tėvynei. Juk 
pvz. aš turiu sukrauti dukrai 
pasogą, nes kai ištekės už ko
kio italo, tai tas turės gražaus 
darbo, kol visą prašvilps. Jei 
nieko jam nepaliksi, manys, 
kad lietuviai nemoka taupyti, 
taigi bus kenkiama lietuvių 
vardui.

Nedemokratiškas ir tas L. 
Valiukas su savo rezoliucijų ko
misijom. Spaudžia vargšus kon- 
gresmanus ir senatorius, kad 
įneštų rezoliuciją, jog reikia 
ruskį mušti. Va, jeigu taip į 
kokį balių senatorių pakviesti, 
tai suprantama, jis gražiai pa
sveikina ir baigta, o vėliau ga
li ir užmiršti tą reikalą, o jei į 
kongresą įnešė, tai žmogui vis 
anksčiau ar vėliau priseis tai 
atsiminti, nes kongresas gi ne 
kokia ten karčiama, kur ant 
bargo duoda, žodžiu, tokiais 
dalykais tik nepatogumus suda
rai kongreso nariams. Geriau
sia to nedaryti, anot V. Raste- 
nio, nes jie dar pamanys, kad 
mes ruskio nekenčiam, o ruskį 
gi reikia mylėti, jis šunų nemu
ša, o tik žmones. Atseit, Lietu
voje dabar gana neblogai ir ga
li blogiau pasidaryti, o jeigu 
kongreso nariai ir koks nors 
Kuchelis teigia, kad niekę Lie
tuvai, jai laisvės reikalaujant, 
nebegalima pakenkti, tai jis ma
tyt nesupranta. Iš viso, kai ku
rių lietuvių nuomone, tas geras 
pusšimtis kongreso narių ir se
natorių, kurie nori Lietuvai lais
vės, yra nenusivokią politikoj. 
Jie geriau paklaustų kokių mū
sų šaunių rezoliucijų priešinin
kų ir tada paaiškėtų, kad Lie
tuva gerai stovi, o jai laisvės 
reikalaujant, gali reikalai pa
blogėti. Taigi — neieškokim 
Lietuvai draugų, nes juk bur
liokas draugas ir visus draugais 
vadina.

žodžiu, demokratija gana ne
patogi santvarka. Jeigu kas 
nors čia vėl atneštų diktatūrą, 
tada tokius Valiukus ir Raz
mas į kalėjimą, ir jokių jie Lie
tuvai laisvių ir pasogų nebeno
rėtų. Tada nebūtų jokių nesu
sipratimų ir būtų taika kaip 
kapuose. P. D.

— Kova prieš skurdą didelis 
dalykas, bet yra didesnių proble
mų?

— Kokių?
— Kada geriausia žmogui praus

tis, vasary ar rudenį.

Nedakeptas Morkus ir 
moterys

“Naujienose” D. Kuraitis 
linksmai aprašo mūsų draugą 
Albiną Morkų, kurio charakte
ristika tokia linksma, kad mes 
mielai kai kurias apybraižas 
perspausdinam, tikėdami jų 
ateityje pateikti daugiau. Au
torius rašo:

“Priėjau išvados, kad Albi
nas Morkus buvo keptas ir ne- 
dakeptas. Taigi, nedakeptas”.

O nedakeptas, tai štai kodėl:
"Bekalbant apie Albiną Mor

kų, man jis visą laiką jungiasi 
su moterimis. Kitas vyras vy
ru ir lieka. Morkus — ne. Jis 
plaukus šukuoja, kaip moteris, 
jis ir į veidrodį dažnai žiūrinė
ja, kaip moteris. Jis ir dabina
si, kaip moteris”.

Taigi, mūsų Albinas norėjo 
pavirsti moterimi, o kai nepa
vyko, tai virto garbingu burlio
ko barzdos šukuotoju.

Premijos ir pabučiavimas

“Nepriklausomoj Lietuvoj” 
rašyt. J. Kralikauskas, paklaus
tas, ar patenkintas, gavęs ant
rą premiją, atsakė:

“Taip, patenkintas. Bet ko
dėl patenkintas? Tai labai sun
kus man , klausimus! Negalė
čiau nei tiksliai, nei net vos 
šiaip taip patenkinamai atsaky
ti. Buvo gi anuomet gera patį 
pirmąjį kartą pasibučiuoti pa
vasario mėnesienos vakarą; o 
buvo gera ir antrąsyk”.

Nauji batai tai tikrai spaudžia 
kojas, kada tėvąs juos turi nu
pirkti tą pačią dieną visai šeimai.

Nurodymai gyventojams

Vilniaus miesto valdžios 1660 
m. nurodymai gyventojams, ko 
jie neturi daryti:

Rotušėje išmušus 7 vai., vi
sos prekybinės įmonės turi būti 
uždarytos, niekas neturi teisės 
kūrenti ugnies. Jei po 7 vai. 
kur nors būtų pamatyta ugnis, 
visi turi bėgti su gesinimo įran
kiais — kirviais, kibirais, kab
liais ir t. t.

Niekas negali laikyti pas sa
ve bastūnų, neturinčių ponų, 
arba su jais palaikyti kokius 
ryšius.

Niekas neturi savo namuose 
laikyti įtartinų moterų, dėl ku
rių kyla pykčio ir daug blogo. 

(A. Šapoka, (Senasis 
Vilnius, 117 p.)

Po rinkimų
Jų darbai parodys.
Tai žinia! 
Jau minia 
Subendruemenėjo. 
Ji valdžios 
Plušančios 
Išsirinkti ėjo.
Garbinga 
Pareiga 
Kėlė linus iš lovų. 
Girs ar keiks — 
Tautai reiks 
Rikių ir valdovų.
Ne kardai,
Ne vardai,
Ne šnekorių žodis, — 
Mums kelius 
Iškilius
Jų darbai parodys.

Aluona

Garbė Poškai

“Naujienų” gegužės 12 d. nu
meryje parašyta, kad Pedago
ginis institutas suruošė D. Poš
koj minėjimą. Mums atrodo, 
kad M. Daukšos, bet jei sako, 
kad Poškos, tai reikia tikėti, 
nes juk korespondentas tai ne 
ožka, kurią ties Baubliu piovė 
Dionizas Poška.

NEŽHVINGA VASARA

Burlingtone, Wisc., sako bu- 
busi vienais metais tokia nežu- 
vinga vasara, kad ir didžiau
sias melagis nieko nepagavo.

Balys Pavabalys MEDICININĖM TEMOM

šuva ir šuniava
Prezidentas kėlė šunį už ausų, 
Ir iškėlė taip aukštai, kad net 

baisu.
Nežinojo prezidentas nei šuva, 
Kad iš to išeiti gali šuniava.

Ir išėjo tokia didelė jinai.
Ir juokinga. Ir žiauri, kad ją 

šunoi!
Jokiam šuniui prezidentas nėr 

žiaurus,
Tiktai žmones jis papiktino genis.

n

A Piece of Peace
J

Piece vvith Peacenik, brač tu 
mano!

Galim knarkt, šiltai sugulę. 
Dar mūs laidei jis nemano. 
Liūlia liūlia.
Dar kviečiai terbon jam byra. 
Dėdė Šamas, brač, juos kulia.
Net galva palovin svyra. 
Liūlia liūlia.
Būtų laikas jau ĮMiliauti 
Rūstint rusišką tetulę.
Ji mus kviečia, obuoliauti. 
Liūlia liūlia.
Būt gerai užmegzt romaną 
Su katiušom ant mėnulio. 
Peace vvith Peacenik, brač tu 

mano!
Liūlia liūlia!

Berniukas skautas pradžioje se
kė pėdsakus, o paskui pradėjo sek- 
ti mergaites.

Pagal konstituciją

Bostono teisėjas Mahoney 
klausia 8 m. berniuko, pas ką 
jis nori palikti iš besiskiriančių 
tėvų: pas tėvą ar motiną?

— Aš pasinaudodamas penk
tuoju konstitucijos straipsniu, 
neatsakau, bijodamas save in
kriminuoti.

•Gailestingoji sesuo (taksi vai
ruotojui): Gimdymo ligoni
nę! Tik susimildamas nelėk. Aš 
ten tik tarnauju”.

Paguoda; “Tai kas, kad ta
vo galva plika, bent ji yra tvar
kinga”.

ŠEŠI PARAŠAI VIENERIOMS 
PIRŠTINĖMS

Komunistinė “Tiesa” prisipažįsta, 
kad bolševizmas baigia nuskęsti 
popierizmo jūroj. Nuotrauka iš 
"Tiesos”.

Balandžio 15 d. “Tiesa” to
kia antrašte išspausdino šaunų 
straipsnį, liudijantį nuostabius 
Amerikos pralenkimus. Straips
nyje rašoma:

"Tikrai saliamoniškas išradi
mas pritaikytas darbo piršti
nėms gauti. Jei atsiliko tokia 
nelaimė ir nusidėvėjo pirštinės, 
tai, pagarbiai jas saugodamas 
turi nunešti į sandėlį. Ten pa
klausi, ar yra naujų pirštinių 
ir paprašai išrašyti važtaraštį. 
Su šiais atributais keliauji pas 
atitinkamą viršininką, kuris pri
valo paliudyti, kad pagal darbo 
pobūdį tau priklauso darbo pirš
tinės. Gavęs tokį patvirtinimą, 
.keliauji pas medžiagų buhalte
rį, kuris iš kartotekos mato, ar 
jas galėjai sudėvėti. Gavęs pa
rašą, keliauji pas vyriausiąjį 
buhalterį. Jei laimei jį randi, 
tai pakamantinėtas gausi dar 
vieną parašą. Jei pas vyriau
siąjį buhalterį sunku pataikyti, 
kada jis laisvas, tai pas virši

(Gajos korporacijos suvažia
vimą prisimenant.)

MIRŠTAMAS LIGONIS
Garsus anglų chirurgas Lis- 

ter (1827—1912) staiga buvo 
iškviestas pas turtingą ligonį. 
Apžiūrėjęs jis skubiai liepė su
šaukti visus gimines, advoka
tus, testamento rašytojus, gra- 
borius ir kunigus.

— Argi taip jau blogai? — 
nusiminė turtuolis ir, gal būt, 
jo giminės.

— Ne, ne visai blogai, — at
sakė daktaras, — tik aš neno
riu būti vienintelis kvailys, ku
ris be reikalo buvo prikeltas.

PAS PSICHIATRĄ
Psichiatras, patikrindamas ka 

reivį, klausia:

Pritarė komisijai
“Dirvoje” rašoma apie pre

mijos įteikimą:
“Laureatas Andrius Mironas 

savo trumpame žodyje išreiš
kė savo susižavėjimą premija 
ir jos paskyrimą jam”.

Trys klausimai marksistinėj 
pamokoj

Pragoję marksizmo pamokoj 
pilietis Frantisek stato du klau
simus;

— Kada gi pagaliau mes Pra
goję turėsime pakankamai pie
no ir kada mes gausime leidi
mą išvykti į Vieną aplankyti 
giminių?

— Drauge, į tą klausimą at
sakysime kitoje pamokoje.

Kitos pamokos metu vienas 
sako:

— Drauge lektoriau, leiskite 
man paklausti tris klausimus: 
kada Pragoję meB turėsime pa
kankamai pieno, kada leisite 
aplankyti gimines į Vieną ir 
kur dingo draugas Farntisek?

Nelaimingasis
— Jūs esate laimingas, — 

sako vienas aktoriui, — esate 
garsus, turite pasisekimo ir la
bai turtingas.

— Tai kas čia tokio, kad aš 
esu turtingaas, bet mano varg
šė motina beveik miršta badu, 
— nusiskundė aktorius.

ninką patekti tikra bėda. Pasi
tarimas — negalima. Posėdis 
— negalima. Daug interesantų, 
o negi lįsi čia su purvinom pirš
tinėm?

Pagaliau, po gero pusdienio, 
nutykojęs laisvesnį viršininką, 
gauni išganingąjį parašą. Po to 
leki pas sandėlininką, kuris irgi 
pasirašo važtaraštį. Jei per die
ną viską nuveiki, tai ji istorinė 
ir begalo laiminga. Bet taip nė
ra, nebuvo ir nebus. Parašų rei
kia surinkti šešis, o kai kada 
ir septynis. Pirštinės kainuoja 
73 kapeikas. O kiek sugaišta ir 
sugaišinta darbo valandų?”

žodžiu, nuostabus burliokų 
laimėjimas pakeliui į komunis
tines aušras, plaukiant siaubin
gomis popierio jūromis.

Kad lengviau būtų pavyti Ameri
ką burliokai tebenešioja tokiomis 
vyžomis, kaip juos čia vaizduoja 
“Laisvoji Lietuva” nuotraukoje, 
darytoj 1963 m. burliokinamoj 
Lietuvoj.

I

— Ar tau atsitinka kartais, 
kad tu girdi kalbant, bet neži
nai, kas kalba, nei iš kur gar
sas eina?

— O, taip, — atsako karei
vis.

— Kokiais atvejais?
— Kada aš kalbu telefonu.

Pramoginis darbas
Nekilnojamojo turti pardavė

jas vežioja porą, aprodydamas 
naujus namus.

— Va, čia yra ypatingi na
mai, nes juose yra specialus 
kambarys pramogai. Ką jūs 
mėgstate laisvalaikiu daryti ? 
— klausia pardavėjas.

— O mes mėgstame apžiūri
nėti parduodamus namus, — 
atsakė pora.

Žmona ir telefonas
— Žmona nori jus pabučiuoti 

per telefoną, — sako sekretorė 
bosui.

— O dabar neturiu laiko, už
rašyk, o aš vėliau iš tavęs pa
siimsiu, — atsako bosas.

Du prašymai
— Labai malonu, ponas Jo

nai, kad tave susitinku! Tau 
turiu du prašymus!

— Pirmas, paskolink man 10 
dolerių ir antras — apie tai 
niekam nesakyk!

— Abiejų per daug. Vieną 
tai galiu ištesėti — niekam apie 
tai nesakyti.

—o—
— Džentelmenas yra toks vy

ras, kuris palaiko duris, kai 
žmona neša krepšius su pirki
niais.

—o—
Net ir uodui nieks netapnoja 

per petį, iki jis nepradeda 
veikti.

Šuniškom temom

— Lafaeytte, Ind., viena mo
teris atėjo pasiskųsti policijai, 
kai pavogė jos šuns būdą, gi 
šunį vagys buvo pavogę jau 
prieš pora dienų.

— Alexandria, Va., laiškane
šys buvo nubaustas 25 dol., kad 
įspyrė šuniui taip, kad šis pa
stipo nuo vidurių sužeidimio. 
Laiškanešys padarė apeliaciją, 
nes šuo jam jau buvo įkandęs 
tris kartus.

Atsiminimus rašant
Jurgis pasigyrė savo bičiu

liui, kad rašo savo atsiminimus.
— Tai ar dar nepriėjai tų 

metų, kada aš tau paskolinau 
50 dolerių, — paklausė bičiulis.

Nėra reikalo verkti
Mirus vieno vyro žmonai, 

šeimos draugas pas graborių 
labai ašaroja.

— Nenusimink, mielas drau
ge, aš žadu vėl vesti, — paguo
dė našlys.

linksma musų kolonijose
SUDBURY, ONT.

“Spygliai - Dygliai” Nr. 99, 
be parašo (bevardis) tautietis, 
susirūpinęs lietuviškumu, apgai
lestauja, kad per K. L. B. Sud- 
burio skyriaus parengimą tarp 
premijuotų šokių buvo ir “tvis
tas”. Jo pageidavimu, vardan 
lietuvybės, net ir svetimtaučiai 
turėję šokti lenciūgėlį.

Už didelį pasidarbavimą lie
tuvybei ir lietuvių vieningumo 
idėjai, Sudburio lietuviai, "be
vardžiui” korespondentui Gre- 
enspoonn Bros. dirbtuvėje už
sakė garbės ženklą ir pereina
mąją taurę, į kurių įteikimo iš
kilmes kviečiamas ir Spyglių 
Dygliių” Jo didenybė Joties 
Maršalas. Lietuvis

Entuziastingai betvistinant

IŠ ANGELŲ MIESTO

Dailiųjų menų klubas — 
Vardas prakilnus!
Veikimo būdas?
Skaityk Gustaičio reportažus.
Nariai visokio verslo;
Publicistas, teisininkas, eko- 

mistas.
Poetų visa virtinė,
Jie ir traukia sutartinę.

Draudžia eiti
Į spaudą amerikinę.
Jurgis Gliaudą — ne narys — 
Su Namais ant smėlio 
Amerikonu pasidarys.
Ruoštas pagerbimas, 
Laureato iškvietimas, 
Mecenatų susirinkimas, 
Donelaičio pagerbimas, 
Tik du doleriai įėjimas.

Studentai neatėjo,
Pinigų neturėjo.
Kas pinigų neturi,
Prie durų tepasižiūri.

A. Rasa.

— “Sėja” nr. 2 iš “Draugo” 
perspausdino dr. J. Girniaus, 
dail. Rūkštelės ir dail. Vizgirdos 
laiškus, kuriuose visur dr. J. 
Girniaus pavardę ištaisė į Gri
nių. Matyt, "Sėja” negali išsi
mušti iš buvusio prez. Griniaus 
orbitos, kad aiškiau pasėtą Gir
nių nupiovė kaip Grinių.

—o—
Tupinėdama tik višta tegali 

gauti dividentus.

Kurie yra entuziazmo nešinif 
dažnai turi grįžt atgal. *

—-Oi—

Blogas vaikas yra tas, kuris 
elgiasi taip pat, kaip ir jūsų, 
bet jis yra jūsų kaimyno.

Birželio mėnuo yra diplomų ir vy
rų įsigijimo menuo
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