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BALTŲ KALBOTYROS KONFERENCIJA
Kaip jau buvo anksčiau Drau
ge rašyta, Baltų kalbotyros kon
ferencija įvyko 1968 m. balandžio
mėn. 5-6 dienomis Pennsilvanijos
Valstybiniame universitete (Uni
versity Park, Penn.). Tarp kita ko
šį universitetą reikia skirti nuo
University of Pennsylvania, kuris
yra Philadelphijos mieste. Penn
silvanijos Valstybinis universite
tas (Pennsylvania State Universi
ty) yra beveik pačiame Pennsil
vanijos valstijos centre, apie 180
mylių į vakarus nuo Philadel
phijos.
Šią konferenciją suorganizavo
ir jai vadovavo jau mums žino
mas prof. dr. William R. SchmaI
stieg, kuris dabar šiame valstybi
niame universitete eina katedros
vedėjo pareigas.
Konferencijon buvo kviečiami
visi JAV ir net Kanados kalbinin
kai, kurie savo darbe domisi bal
tų kalbotyros klausimais. Oficia
liai dalyvavo 31 asmuo, bet pa
skaitose faktinai dalyvavo dau
giau, nes kai kurie studentai ir
vėliau atvykę nebuvo oficialiai re
gistruoti.
Konferenciją universiteto rek
toriaus vardu atidarė dekanas
Thomas Magner, kuris, kaip kal
bininkas, taip pat dalyvavo kon
ferencijos darbuose. Toliau čia
bent trumpai išvardinsiu visus
pranešimus, šį tą paminėdamas
iš jų turinio.
Leonardas Dambriūnas skaitė
pranešimą: “Dabartinė kalboty
ros padėtis Lietuvoje”. Jis trum
pai ir kondensuotai nupiešė kalbo
tyros eigą, ypatingai paminėda
mas įvairius svarbesnius leidi
nius, kurie jau yra išleisti.
Po to sekė vieno jauno Penn
silvanijos Valstybinio un-to kal
botyros studento referatas: “Bal
sinės fonemos Elbingo žodynėlio
prūsų kalboje”. Kadangi visi be iš
imties prūsų kalbos paminklai yra parašyti vokiečių, kurie gerai
nemokėjo prūsų kalbos, tai vokie
čiai jiems negirdėtiems prūsų kai
bos garsams reikšti vartojo ne
visuomet aiškią rašybą, dažnai įvairuojančią. Todėl yra nepapras
tai sunku nustatyti foneminę tų
garsų, ypatingai balsių, struktū
rą.
Jaunas Northwestem universi
teto kalbininkas Gordon B. Ford,
apie kurį Drauge jau keliomis pro
gomis buvo rašyta, kalbėjo tema
“Kai kurie senosios lietuvių kal
bos sintaksės aspektai”. Ypatin
gai įdomus buvo jo pranešimas,
liečiąs esti ir yra vartojimą senuo
siuose lietuvių raštuose. Jis taip
pat priminė, kad daug darbo lau
kia vad. Wolfenbuettelio Biblija,
kuri yra labai dar mažai tyrinėta.
Toliau sekė prof. Eric Hamp
(University of Chicago) paskai
ta: “Albanų UTHULL ‘actas’ ir
baltų kalbų sutrumpintas (reduced) balsių kaitos laipsnis”. Ši
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nės yra kilusios iš senojo 3-jo
daugiskaitos asmens veiksmažo
džio galūnės, kuri šiaip baltų kai
bose jokių pėdsakų nepaliko. Tai
buvo tikrai, galima sakyti, šios
konferencijos ‘atradimas’ ar bent
naujas rimtas “kandidatas” į at
radimą, arba atidengimą.
Toliau latvis prof. Valdis Zeps
(Wisconsino univ.) pasiūlė vie
nodesnes formas, ieškant latvių
kalbos etimologinių bazių.
Jaunas Harvardo slavistas H.
Andersen kalbėjo apie absoliutų
naudininką baltų ir slavų kalbo
se.
Šeštadienio popietinėje sesijoje
buvo keturi pranešimai: “Prūsų
kalbos garsai ir fonemos” — prof.
J. Marchand (Comell univ.). Jis
nurodė sunkumus, kuriuos reikia
čia spręsti. Jis siūlė germanistams
ir baltistams padirbėti drauge,
nes tada būtų aiškiau matyti, ko
kias rašymo sistemas ir kokiems
garsams reikšti vartoję vokiečiai,
užrašinėdami prūsų kalbos teks
tus.
Prof. A. Salys (University of
Pennsilvania) kalbėjo tema: “Kai'
kurios pastabos apie lietuvių kal
bos tarmių išsivystymą”. Čia bu
vo nurodyta, kaip galima tam tik
rus lietuvių kalbos tarmių pasi
keitimus susekti esamų dokumen
tų pagalba. Prof. Salys taip pat*
nurodė tam tikras problemas, su
sijusias su pačia lietuvių kalbos
tarmių klasifikacija. Ši paskaita
buvo daug ilgesnė, negu laikas lei
do, jos reikšmė, ją išspausdinus,
bus labai didelė.
A. Klimas kalbėjo tema: “Mėgi
nimai nustatyti lietuvių kalbos
fonemas”. Tai buvo santrauka vi
sų ligšiolinių svarbesnių mėgini
mų. Gale pranešimo buvo pasiū
lytas fonemų “sąrašas” ir jų pats
rašymas.

paskaita buvo skaitoma dviem da
limis, po maždaug pusę valan
dos. Joje buvo parodyta, kad tam
tikri balsių kaitos pasikeitimai ga
Įima rasti ne tik baltų, slavų, ger
manų, bet taip pat ir albanų kai
boję. Tai buvo komplikuota, bet
labai įdomi paskaita.
Sekančioje paskaitoje latvis pro
fesorius B. Jegers, kurio tema bu
vo “Kai kurios baltų kalbų etimo
logijos”, labai sklandžiai pateikė
įrodymus, kad daugelis indoeuro
piečių, ypač baltų kalbų, įrankių
pavadinimų su formatu -t- (kaip
kaltas, grąžtas ir pan.) yra iš
tikrųjų senieji šių kalbų dalyviai,
kai dalyviai dar nebuvo išsiskyrę
į veikiamuosius ir neveikiamuo
sius.
Penktadienio vakare, vakarie
nės metu prof. A. Sennas skaitė
labai kruopščiai parašytą paskai
tą apie lituanistikos studijas pra
eityje ir dabar. Ne tik apie kalbo
tyrą, bet taip pat apie literatūros
ir tautosakos veikalus ir studijas.
Paskaitą išspausdinus, ji bus la
bai geras enciklopedinio tipo šal
tinis pradinei bibliografijai tiems
mokslininkams, kurie domėsis vie
nu ar kitu lituanistinių studijų
aspektu.
Šeštadienio rytą prof. C. Watkins (Harvard) kalbėjo apie “Bal
tų kalbų veiksmažodinę inflekciją”, mėgindamas surišti baltų
kalbų veiksmažodžio fleksiją su
indoeuropiečių struktūra. Nevisiš
kai tai jam pavyko, bet mėginti
naujus aiškinimus kas nors turi.
Sekančią paskaitą “Lietuvių
kalbos veikiamųjų dalyvių daugis
kaitos vardininkas” skaitė Yale uto prof. Warren Cowgill. Iki šiol
buvo tuo klausimu įvairių aiški
nimų, bet nė vieno visuotinai pri
Paskutinis buvo latvis kalbinin
imto. Čia rašančiam atrodo, kad kas J. Lelis (Howard univ.). Jis
prof. Warren aiškinimas patiki kalbėjo apie “Naujųjų latgalių
miausias, būtent, kad šios galū tarmių linksniuotes”, parodyda-

Mar lė Žymantienė-Biržiškaitė

Skausmingoji Madona (lino raižinys)

mas jų istorinį išsivystymą ir da būdu visos šios konferencijos pa
skaitos ir pranešimai pasieks visą
bartinį stovį.
pasaulį.
Paskaitoms buvo skirta po 20
minučių, po to diskusijoms —į Kiek mums yra žinoma, tokia
taip pat apie 20-25 minutės. Kai konferencija JAV buvo pirmoji.
kurie kalbėtojai ištęsė savo pra Ji subūrė gražų būrį mokslinin
nešimus ilgėliau, tai sutrumpėjo kų pasidalinti darbais ir mintimis
jų diskusijų laikas. Diskusijos po baltistikos srityje. Labai džiugi
kiekvieno pranešimo buvo gyvos, nantis reiškinys, kad joje dalyva
draugiškos, kolegiškos. Viena ki vo ir du lietuviai studentai, stu
ta klaidelė buvo atitaisyta, daug dijuoją kalbotyrą. Tai Janina Reįdomių problemų bei klausimų klaitienė, kuri dabar Stanfordo universitete (Californijoje) studi
buvo iškelta.
juoja bendrąją kalbotyrą. Ji Loyo
Negana to, faktinai diskusijos
la universitete baigė klasikines
įvairiais baltų kalbotyros bei
kalbas, magistro laipsnį (taip
šiaip kalbotyros klausimais vyko
pat klasikinėse kalbose) įsigijo
visą laiką: pertraukų, priešpiečių
Californijos universitete Berkemetu, net atskiruose konferentų
ley. Antrasis — Česlovas Melsbakambariuose, kadangi beveik visi
kas, Pennsilvanijos universitete
buvo apsistoję gražioje Pennsylva
(Philadelphijoje) baigiąs kalbo
nijos valst. universiteto svetainė
tyros studijas. Jis jau rašo diserta
je — viešbutyje “Nittany Lion
ciją apie indoeuropiečių skiemens
Inn.”
fonologinę bazę. Joje jis naudosis
Diskusijose dalyvavo ir keli ki slavų, baltų, gotų, armėnų ir lo
ti kalbininkai, kurie neskaitė pra tynų kalbų duomenimis. Č. Mels
nešimų, bet atvažiavo pasiklausy bakas yra John Carrol universi
ti ir pasidalinti mintimis.
tete (Cleveland, Ohio) baigęs
Ypatingai svarbu, kad visi šie anglistikos studijas, jau penkeri
pranešimai pilnumoj buvo išspaus metai studijuoja bendrąją kalbo
dinti specialiame žurnalo “Ge tyrą University of Pennsylvania,
neral Linguistiės” numeryje. Šis kur taip pat yra instruktorius anžurnalas anksčiau buvo leidžia glisktikos departamente. Vieną
mas Kentucky univ., bet dabar jo vasarą jis praleido Indianos uni
versitete, lankydamas vasaros kai
Šiose Pennsilvanijos Valstybinio universiteto patalpose buvo apsisto redakcija kaip tik yra Pennsilva
ję visi Baltų kalbotyros konferencijos dalyviai.
nijos valst. universitete. Tokiu botyros institutą. Abu studentai
puikiai kalba lietuviškai, domisi
lituanistika ir baltistika. Linkėti
na jiems studijas sėkmingai baigti
ir tolimesniame darbe mėginti gi
lintis ir į lietuvių kalbos studijas,
nes
priaugančių kalbininkų šioje
;. iT!inninTfrn*trn!T
Atlanto pusėje mes gi labai ma
žai turime.

• Kartos, asmenybės, spauda ir
klasikai.
• Baltų kalbotyros konferencija.
• Kaip Vilniuje spausdino buržu
azinį romaną.
• Medardo Kavarsko eilėra ič ai.
• Pokalbis su “Panoramos” re
daktorium.
• Kazys Almenas pakeliui Į Afri
ką.
• Prof. Millerio žodis moderniam
žmogui.
• Cižauskaitės - Balčiūnienės reči
talis.
• Tragiškus Vydūno minėjimas.
• “Ateities” konkursas jaunimui.
• Kultūrinė kronika.
šiame universiteto pastate vyko pati Baltu kalisity ros konferencija,
• Spygliai ir dygliai.

KARTOS, ASMENYBĖS,
SPAUDA IR KLASIKAI

įrengti specialiai mokslinama konferencijoms,

yra

Lyg veikiama savotiškos
biologinės taisyklės, kiekviena
karta apleidžia senas meno
formas kaip skęstantį laivą.
Naujos kartos ateina drauge
su naujom asmenybėm, kurios
ir vykdo naujus poslinkius me
ne; ir dažnai tam užtenka tik
kelių asmenų. Menas keičia ir
atnaujina savo veidą tik dėka
tų išskirtinių asmenybių, pa
jėgusių sukurti visai naują,
įdomesnį technišką žodyną.
Kai tokių asmenybių grupė
pasirodo ir vėliau dingsta kaip
meteorai, sekančios kartos, at-,
rodo, tik iš jų kūrybos ir te
gyvena. Taip atsitiko ir su mū
sų klasikais Žemaite, Mairo
niu, Krėve, Putinu, taip atsi
tiks ir su kai kuriais išeivijos
rašytojais. Jie apšviečia savi
mi vienos ar kelių kartų perio
dą, kol kiti nauji nepasirodo
ir neužkuria naujų kūrybinių
prošvaisčių.
Kodėl naujoms kartoms me
nas atrodo vis keistinas ir ko
dėl, pavyzdžiui, Krėvės “Šarū
nas” ar Putino “Altorių šešė
ly” turi daugiau svarbos kaip
gudrus feljetonas? Tai yra
dėl to, kad tik menas su eks
presija, su radikaliom idėjom,
naują statąs menas yra dau
giau pakeitęs žmonių mintiji
mą, negu kai kurios sočiai, ar
politinės revoliucijos. Didelis
menininkas kūrėjas yra rete
nybė, dėl to ir galimybė vadin
ti tą ar kitą talentingu ir vertu
to epiteto menininku buvo ir
yra akcentavimas žmogiško
sios būties aukštesnės pako
pos.
Nors pinigas dažnai mums
čia atrodo gan svarbiu daly
ku, bet jų sukrovimas vis ma
žiau ir mažiau darosi vertas
pasididžiavimo. Dėl to menas
savo originalume šiandien bliz
ga labiau už auksą. Nebūtinai
jau visiems, tačiau bent taip
atrodo mūsų daugumai, pavar
gusiai ekonominiame ir politi
niame nepastovume. Gal todėl
ir nemažai išeivių šiandien yra
palinkę į menus: vienas tapo,
kitas dainuoja, trečias rašo,
kai kas šoka ar groja instru
mentu. Jeigu ir ne visuomet
jiems šitai pavyksta, tai bent
dalyvavimu menuose jie paro
do savo dvasinę laisvę ir pa
kelia save bent keliais laipte
liais virš pilkos masės.
Bet esama ir pavojaus, ka
da mūsų ypač žodinis menas
tampa tik daiktiniu patoeumu,
kitų menų tarnu. Nežiūrint
tikros ar tik tariamos mūsų
spaudos laisvės, atsiranda tos
laisvės vis didesnis išnaudoji
mas, jos žodžio meno užgožimas jai svetimu racionaliniu
(mokslas), vizualiniu (tapy
ba), garsiniu (muzika) ir ki
tokiu aprašu. Atsiminkime,
kad žodinis menas neina į kon
certus, parodas, baletus ir ki
tas, ne jam skirtas vietas ir
ten nesirungia su spalvos, ju

Nežiūrint kai kieno balsų, lyg
ir menkinančių šios konferenci
jos pasiektus rezultatus, (Dirva,
Nr. 45, 1968.IV. 19) balsų, kurie
nėra specialisto nuomonė, šią
konferenciją reikia laikyti labai
sėkminga ir pavykusia. Reikia ti
kėtis, kad pramečiui ar dažniau
tokios konferencijos bus ruošia
mos ir ateityje. Būtina tik, kad at |
sirastų toks energingas jaunas
mokslininkas kaip prof. dr. Wil- jflJ labai 5^^ vadovavo. TiOrvis Keller rūmai. liam R. Schmalstieg, kuris vienas kėkimės, kad jam taip pat sek
sią konferenciją ir suplanavo, ir mingai pavyks visus šios konfe-

desio ar muzikos formom. Mū
sų žodinis menas šioms sritims
dar net pasitarnauja, paminė
damas jas spaudoje, bet pa
miršdamas, kad bet koks me
nas yra senas menas, jis turi
savo papročius, formas, vietas
ir senus būdus save išreikšti.
Žodžio menas neturėtų per
daug nuo savo sferos atitolti.
Jis atitolsta, kai tie aprašymai
gimsta daugiau iš proto negu
iš širdies gelmių, kai vengia
ma naujų konceptų, formų ori
ginalumo, iš įkvėpimo kilusios
taikios vidinės gilumos, apla
mai, kai vengiama meno.
Gal todėl ir mūsų literatū
ra, ypač spauda, lyginant jas
su kitom meno formom ir
mokslo darbais, atrodo dar
gana konservatyvios, o spauda
kartais virsta tik paprasta vi
sų tarnaite. Turime nemažai
kritikų, kurie nesiliauja teigę,
kad išeivijos raštija yra gana
silpnoj situacijoj. O kaip su
visuomene? Ar ji yra susitai
kiusi su dabartine padėtimi? Į
tai sunku atsakyti. Bet vi
siems apie šitai reikėtų pagal
voti kaip tik šį gegužės mėne
sį, kuris Lietuvių Bendruome
nės paskelbtas spaudos mėne
siu.
Be abejonės, kartais naujas
menas paveikia nusistovėjusią,
racionalią vagą ir išlygina san
tykį tarp meno ir nemeno. Bet
ar menas vien savo jėgomis
gali sukritikuoti nemokšos
akyse nemeną, kai pastarasis
braunasi mūsų tarpan, deng
damasis net žmonėmis iš mūsų
visuomeninių ir dar likusių
valstybinių institucijų? Kar
tais net mūsų poezija tampa
ta mūsų gyvenimo kritike. Bet
ar apsimoka rašyti pažangią
kritišką literatūrą keliems in
telektualams, kai dauguma
nieko neskaito?
Tačiau visa kas čia pasaky
ta apie meną, pačiam menui
neturi ypatingos svarbos, nes
menas yra didesnis už gyveni
mą. Menas glūdi tik menininko
išraiškos talente .kuris ir for
muoja meną. Ir tik gili asme
nybė veikia meno kūrinį ir yra
jame perdėm jaučiama. Atro
do, kad kūrybinių asmenybių
dar turime, nors išeivijoje ir
jų gal kada pradėsime pritrūk
ti. Jeigu jų daugiau neatsiras,
tada vienintele kūrybine oaze
teliks mūsų praeities ir šių
dienų asmenybės. Ir jų kūry
bos žodiniais, muzikiniais ir
paletiniais komplektais jau da
bar reikėtų susirūpinti. Rūpin
tis privalėtų kiekvienas lietu
vis, bet ypač Lietuvių fondas
ir kiti piniginiai šaltiniai, kad
surinktos aukso dulkės nebūtų
pabirai nusijotos visiems vė
jams, o sulydytos į tokį naugės gabalą, kuris žodžio, gar
so ir spalvos forma pasiliktų
kapitaliniu paminklu nebergždžio mūsų čia buvimo.
P. MLn.

rencijos pranešimus ir kai ku
rias diskusij'ų dalis pasauliui pa
teikti išspausdinto veikalo for
ma.
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są “Tiesos” ir kitų laikraščių ar komunizmas labiausia išnaudo pusiau sumažįųaų, lyg žinoda
tileriją, kad “baronai nebegrįš į ja. Amerikoje darbininkų unijos mas, kad taip bhsįiatogiau "Gim
Lietuvą”. Šita baimė ir yra pa ir jų vadai dažnai yra didžiausi tajam Kraštui” isspausdinti. O
grindinis reikalas, verčiąs komu komunistų priešai. Todėl, būda kad komunistinio dvaro dalybos
nistus nuolat kartoti, kad komu mas darbininkas, ir parašiau tą vyks ir jau vyksta, tai aišku ir
nizmas jau yra amžinas, kad nie romaną, kuris ne pirmą kartą man ir tiems, kurie romaną per
kas nepasikeis. Bet taip ir nuo suka komunizmui galvą. Nepa spausdino, nes nors komunistai
lat guosdamiesi, nuolatinėj bai sakyčiau, kad tas romanas koks ir pasižymi totaliniais nelogišku
mėj gyvena visi, net ir patys nors stebuklas. Ne stebuklas ir mais, bet vis tiek nebūtų pradė
(tų redaktorių komentarai, kurie ję šaudyti į problemą, kurios nė
aukštieji komunistai.
1 tempė tą romaną ant komunisti- ra. Taigi jei jau ir 1970 metais
I nio kurpaliaus, tačiau vien jau nesusitiksim romano veikėjo Bru
Kremliaus dvarai
| tokios problemos iškėlimas ir pa knio dvare Lietuvoj, tai per daug
Ir kaip nebus susirūpinę ko vergtoj Lietuvoj jos svarstymas nenuliūskim. Lygiai taip pat te
munistai, kad Kremliaus dvarai sudaro šiokį tokį dialogą, ver gu labai nesidžiaugia tie, kurie
jau dalomi dabar, o ne mano čiantį ne vieną suabejoti Krem to nelaukia, kadangi tai tikrai
romano pranašautais 1970 me liaus dvaro stiprumais, jei jį ver- kada nors įvyks, nes istorijoj netais. Tiesa, kad tais metais ko čia nuo kojų tokios plonos knyibuvo atvejo, kad tiesa nesugrįžmunizmas kris, daug vėliau, ma gos. Ją buvau parašęs didesnę iri tų.
no romanui išėjus, pranašavo ir
Prancūzijos laikraštis, bet tai ne Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
ASSOCIATE OPTOMETRISTS
svarbu. Svarbu, kad, atskilus Ju
Lietuviškai kalba
optometristaa
goslavijai, skyla Rumunija, Če
DR.
FRANK
PLECKAS, OPT.
DR. EDMUND E. CIARA
koslovakija, neramu Lenkijoje,
3424
W.
63rd
St., GR 6-7044
2709 W. Slot Street
o ir pačioje Sovietų Sąjungoje.
'l'ikrina akis.
Prilaiko akinius Ir
Tel. - GR 6-2400
Ir dėl to komunistinio dvaro ne Vai. pagal susitarimą: Pirm., antr. “contact lenscs”.
vai Penkt. 2—6 Ir
Valandos pagal susitarimo.
pastovumo ne koks buržuazinis I g®^2 1„- -9
vai
Uždaryta trečiadieniais.
, atplaiša, bet išsigandęs Kompar
Ofs. 735-4477,
Rez. PR 8-60611
tijos centro komitetas ir Tassas
DR. A. PUSTELNIKAS
DR. E. DECKYS
dejuoja:
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
gydytoja ir chirurge
SPEC. VIDAUS LIGOS
“Visas milžiniškas antikomu
SPECIALYBE — NERVU IR
lel. Ofiso PR 6-7800: Namų 825-7007
EMOCINES LIGOS
nistinės propagandos aparatas
5159 So. Dailini Avenue
(’RAHTORI) MEDICAL KUM.
šiuo metu siekia nusilpninti so
Valandos: 2-^9 vai. p. p.
6448 So. Pulaskl Road
f Atskyrus (refįad.ienj
cialistinių šalių vieningumą, su
Valandos pagal susitarimą
skaldyti pirmose eilėse esančius
Tel. 423-2660
Rez. Tel. OI 8-0873
fronto kovotojus, iš vidaus pa
DR. W. M. EISIN-EISINAS
DR. E. RINGUS
laužti socialistinę bendriją”.

KAIP VILNIUJE SPAUSDINO
BURŽUAZINI ROMANĄ
Pranašystės apie komunistinių dvarų dalybas,
būsimas 1970 m., pildosi jau dabar
ALOYZAS BARONAS

Vilniuje leidžiamas “Gimtasis
Kraštas” per penketą numerių
plačioje atkarpoje spausdino ma
no romaną “Vienišus medžius”,
kurio veiksmas vyksta 1970 m.
nuo komunistų išlaisvintoje Lie
tuvoje, į ją grįžus iš Amerikos
ūkininkui Brukniui. Jei šis “Gim
tasis Kraštas” nebūtų platinamas
ir Lietuvoje, kaip buvo su jo pirmataku “Tėvynės Balsu”, never
ta būtų rašyti ir šis paaiškini
mas. Iš antros pusės, šis paaiški
nimas gali būti įdomus ir šiapus
geležinės uždangos lietuviams,
kurie gali manyti, kad aš kaž
kokia nepagalvota fantazija da
viau bolšeyikams medžiagos mus
niekinti. Gal tik vieną kitą lie
tuvį skaitytoją Lietuvoj tepasieks
šis mano raštas, bet tuos, kurie
tempė mano romaną ant socia
listinio realizmo kurpaliaus ir ra
šė visus paaiškinimus, tikrai pa
sieks, taigi šis dialogas ir tam
pa Šio to vertu.
Biografinis papildymas

Pridėtoje mano biografijoje
“Gimtasis Kraštas”, pasakytume,
viską papasakojo teisingai ir ma
no literatūrinius darbus ne taip
jau piktai, šiapus geležinės už
dangos buvo daug piktesnių ap
tarimų, tačiau nutylėjo du pa
grindinius biografinius momen
tus, kuriais remiasi visi tarybi
nės raštijos raštininkai, apsirašy
dami save įvairiose biografijose.
— Aptarėjai nepaminėjo, kad ga
niau šešetą vasarų pas svetimus
ūkininkus karves, kad penketą
metų dirbau ginklų dirbtuvėse
paprastu darbininku, pradžioje
per savaitę tegaudamas mažiau
negu 18 litų, tai nepasakyčiau,
kad labai daug. Ir jei šie mo
mentai nebūtų praleisti, tada ne
galėtų komunistiniai ar tam re
žimui tarnauja autoriai teigti,
kad štai dvarininkas grįžta na
mo, vėl, taip sakant, pavergti
liaudies, kuri kolchozuose gyve
na, tarytumei Stalino saulės šil
dymuos rojaus kampeliuose. Žo
džiu, ne buožės samdinys ir ne
darbininkas grįžta į laisvą nuo
komunizmo tėvynę, bet, taip sa
kant, dvarininkas. O teko gany
tį pas visokius ūkininkus, vieni
jų buvo geresni, kiti tikrai šykš
tūs, teko dirbti dirbtuvėje, kur
vieni viršininkai buvo tikrai dar
bininko ėdikai, o kiti — žmo
nės kaip žmonės. Taip yra visur,
taip buvę ir Lietuvoje, bet ma
nęs nesužavėjo, kaip samdinio ir
juodadarbio, atėję 1941 m. rusai,
nes pamačiau, kad tikrasis dar
bininko išnaudotojas yra komu
nizmas. Juo susižavėjo buržujai
Venclova, Nėris, Šimkus ar ki
ti, kurie net dirbančio nebuvo
matę, kuriems, anot jugoslavų
rašytojo, nė viena gysla nebuvo
įsitempusi, ką nors dirbant, nė
vienas prakaito lašas nenulašėjo.
Jie naiviai rašė apie fabrikus, jų
nematę, ir jie jau niekada nepa
matys tų transmisijų miškų, ku
riuos jie tada aprašė, nes jau jos
yra pasikeitę ir atgyvenę savo
amžius net ir labai atsilikusioje
Sovietijoje.

se vakaruose, į kuriuos, būda
mas paaugliu, mėgau nueiti. Nė
vieno nei šiaip kur nemačiau,
tik žinau, kad S. Nėris buvo ne
paprasto žiaurumo moteris: kai
komunistai 1941 m. mėtė kū
dikius į vagonus transportui į Si
birą, Salomėja dainavo apie šau
nų bolševiko kelią apie žemę ke
turis kartus. To paties žmonių
vežimo metu J. Šimkus šautuvo
buože stumdė į sunkvežimius
plunksnos žmones. Gi Venclova,
būdamas iš esmės tikras buržu
jus, knygiškai į viską žiūrėjo ir
jis, kitų pasakojimu, ir šiandien
tebėra didybės pilnas burliokiško, komunistinio tvaiko pri
pūstas didžiulis balionas. Vie
nu žodžiu, jie buvo daugiau nere
alūs, nes nematė komunisto iš
naudojamo darbininko, ką matė
patys darbininkai, ir jų kūriniai
buvo daugiau fantastiški už “Vie
P. Stauskas
nišųjų medžių” herojaus grįžimą
1970 m. į Lietuvą.

Kaip gi su tuo grįžimu
Komunistai ne karta visoje sa
vo spaudoje kalba, kad padorūs
žmonės visi gali į tėvynę grįžti,
tik negrįžta nusikaltėliai. Be abe
jo, komunizmas nusikaltimus aiš
kiną įvairiai. Gali būti pakaltin
tas, kad pvz. vokiečių okupacijos
metais dirbai kooperatyve, ar vo
kiečių auto mašinų remonto įmo
ųė e. Tačiau prileiskim, kad po
Stalino nusikaltimu laikoma tik
fizinis nusikaltimas. Todėl ma
no asmeniškas grįžimas dėl to tu
rėtų būti įmanomas, nes fiziškai
prieš komunizmą išėjau, tik bū
damas gal metų amžiaus. Kovų
su bolševizmo metais, bene 1919
m., tėvo grytelėje stovėjo raudo
narmiečių dalinys ir aš, šliurinėdamas užustalėj, pridrėkinau vie
no raudonarmiečio kepurę. Vy
rukas užraudęs, bet nieko nesa
kęs dėl šio antitarybinio veiks
mo. Be abejo, tai Sibiro vertas
nusikaltimas. Tačiau, manau, jį
išpirkau nacių — komunistų ka
rui prasidėjus, užtaręs ne vieną
savo fabrikinį bendradarbį, ku
ris, nepaisant, kad komunistiniai
ponai buvo žiauresni už buržu
azinius ponus, vis tiek komunis
tams tarnavo, ir juos reikėjo gel
bėti, kad vokiečių metais nepa
džiautų galvelių. O tais nacių
laikais irgi nesinorėjo taip sėdė
ti ir tik samogoną gerti ir laši
nius valgyti, kaip T. Tilvyčiui.
Teko šį tą parašyt ir slaptoj spau
doj išspausdinti. Po karo vienas
mano eilėraštis išspausdintas 1957 m. Vilniuje išleistoj “Lietuvių
tautosakoj” 441 psl., kaip liau
dies kūrinys. Ten vienas posmas
skamba: Rijo naciai mūsų svies
tą, gėrė samagoną, o išgėrę su
galvojo steigti legioną”. Many
čiau, kad ateity redaktoriai turė
tų, šią kūrybą jeigu jau ne ma
no vardu išspausdinti, tai bent
mano dvynio Aliūno. Ir ta proga
galiu tą tarybinę tautosaką dar

Akušerijų ir moterų ligos

Liškiavos apylinkės (1963)

papildyti, taip pat vokiečių me
tais sukurto eilėraščio posmais:
“Rytų šalelėj prūsas, su bolševi
ku mušas, o tai linksma, links
ma bus, kai tie durniai užsimuš.
Dvės Stalinas kaip velnias, pa
mes Hitleris kelnes, o tai links
ma, linksma bus”... Taigi po ka
ro ir įvairių istorijų kiek nuste
bau ir išsigandau, kai “Tiesoj”
radau man paskelbtą apdovano
jimą už nuopelnus bolševizmui.
Buvo tas pats vardas, pavardė,
tėvo vardas ir metai. Kai kas ra
mino, kad sutapimas, bet kad su
tapimas, paaiškėjo tik, kai išėjo
komunistinė enciklopedija, pil
na komunistų sušaudytų komu
nistų kraujo, vėliau komunistų
rehabilituotų. Iš tos enciklopedi
jos pasirodė, kad mano amžinin
kas, ir bendrapavardininkas ir
bendravardininkas, net turįs tuo
pačiu vardu tėvą, yra žuvęs. O aš
gi gyvas ir čia rašau, be to, ir
esu kilęs ne iš ten, iš kur žuvusis. Taigi, nors ir ne man buvo
skirtas tas niekinantis žmogų or
dinas, bet jaučiau, kad, kartais
žmogui padėdamas bėdoj, galė
jau padėti ir komunistui, kuris
tariamai manęs neužmiršo. Tai
gi tėvynėn grįžti būtų įmano
ma, o negrįžtu štai dėl ko, o gi
dėl to paties, už ką šiomis dieno
mis ne koks buržuazinis atplaiša,
bet sovietinis anksčiau nuteistas
rašytojas Galanskovas parašė:

munistų kacetai jam neleidžia
liaupsinti komunistų idealų, ir
tie patys idealai jam neleidžia
kritikuoti kacetų... Šiaip ar taip,
jie nužudo rašytoją”.
Taigi, dėl tos priežasties ir esu
čia, kur galiu rašyti, nors ir ne
apmokamas, kaip bolševikai sako
buržuaziniu doleriu. Dirbu še
šias dienas savaitėje, parašiau apie 20 knygų ir tūkstančius strai
psnių, ir tik tam, kad mes čia
nebūtume,
kaip
kompartinė
spauda mėgsta giedoti, nudžiū
vusios šakos. Už visą literatūrą
su visom premijom gal ir esu ga
vęs apie penketą tūkstančių do
lerių, tačiau užituos pinigus nie
kas tų raštų nesutiktų net per
rašyti. Ir esu čia, kad nereiktų
kaip Siniavskiui su Danielium
ar Galanskovu keliauti šiaurėn
ar už auksą, kaip Venclovai, me
luoti sau ir kitam, lyg jau visi
pasauly būtų tiek kvaili, kad ne
žinotų, kad meluoji.

Taigi, grįžtant prie “Gimta
jame Krašte” perspausdintų “Vie
nišų medžių” tenka pastebėti,
kad buvo praleista nemaža vietų,
kurios gal ir ne tokios atviros,
kaip Galanskovo, tačiau, matyt,
komunizmui pavojingos. Pvz. iš
mesta: “Ar sėsi, ar nesėsi, vis tiek
pat badu padvėsi, — dainuoda
vom kolchoziniais metais”, “Kas
“Sovietų Sąjungos
rašytojų grąžins Sibire praleistą mano jau
draugija vargu bau atstovauja nystę?”, “Tauta, mes vargom ir
tikrą kūrybinę rusų inteligenti kovojom, kad būtų sunaikintas
ją. Ji tėra tik Šolochovo stovyk bolševizmas,..” ir dar daugiau pa
los padalinys, kur “aukso mai našių vietų, tačiau “Gimtasis
šas” perka ir smaugia talentus iš kraštas” išspausdino ir tokį saki
pašaknę. Tuo būdu ji sugebėjo nį: “įsivaizduokite, jeigu niekas
nužudyti rusų literatūrą per ke nebūtų kovojęs, pasaulis šian
lis trumpus dešimtmečius. Iš vie dien visas būtų raudonas, visos
nos pusės, rašytojas žavisi ben-! bažnyčios arklidėmis paverstos,
drais komunistų idealaias, tuo kultūros paminklai į garažus su
tarpu kai iš kitos, jis negali su mūryti”. Na, ir Lietuvoje skaitęs
tikti su biauria komunistine tiki šias eilutes skaitytojas, žiūrėda
rovė, į kurią įeina ir kacetai. Ko- mas į išniekintas bažnyčias Vil
niuje, pagalvojo, kad tai tikrai
realiau už kokį komunistinį ra
šinį, kuriame koks nors Venclo
va postringauja apie nuostabų
tarybinio rojaus įsikūnijimą ir jo
didingą “globą bei dėmesį” kul
tūrinėms vertybėms.

Tikrovės pajautimas

Didingumas ir baimė

Be abejo, galima tik spėti,
kaip vyktų žemės dalijimas, at
gavus Lietuvai laisvę. Problemų
būtų labai daug. Tai galima spė
ti ir iš bolševikinių laikraščių
nuolatinių aprašymų apie nuo
savybės geismą. Tačiau tame įsi
vaizduojamajame aprašyme nė
kiek nemažiau tikrovės pajau
timo, negu kokio Venclovos ar
kitų paminėtų raštuose, kurie ra
šė nors apie čia pat vykstančius
dalykus, bet neturėjo poro to pa
tikrinti. Nė vieno ir aš jų nema
čiau nė darbininkams šurengtuo

L. Surgaila

Po lietaus (1962)

.. .

Bet šalia viso to didingumo au
ga komunistiniame pasaulyje ir
baimė, vis kyla ir kyla abejonė,
kad kažin kaip ten su to kapita
listinio pasaulio grįžimu. Prileis
kim, kad gal ir negrįš mūsų tė
vai, gal mes negrįšime, gal ne
grįš ir vaikai, bet vis tiek vieną
kartą toks grįžimas bus. Dėl tos
baimės bolševikai taip daug kar
tų šoko piestu prieš tą mano ma
žai kaltą romaną, kuris juk tėra
fikcija, o ne koks Vliko trakta
tas, jog reiktų nukreipti į jį vi

-
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(71-OS ir Campbell Avė. kampas)

gijai pažiūras literatūros, meno Vai. kasdien L—3 ir 6—8 vai. vak. nuo 9 Iki u v. ryjp ir nuo 6-8 v. v.

ir kt. individualioje kūryboje”.

Vis tai liudija ne ką kitą, o
kaip tik baimę, kad griuvimas
neįvyktų greičiau, negu mano ro
mane. Toks šiandienis beveik ne
maskuotas komunistų šauksmas,
kad komunizmas aižėja. Tai aiš
ku kiekvienam, kas stebi komu
nistinį pasaulį, ir tai aišku pa
čiam komunizmui.

šeštad. 12—3 vai. popiet.
Trečiadieniais uždaryta

Ofiso tel. PR 8-2220
Namų —. rez.
PRospect 8-0081

Šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais Ir kitu
laiku susitarus telefonu:
______ Tclęf. REpublIc 7-2200

DR. LEONAS SEIBUTIS

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS

INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATŲ
J O K š A
CHIRURGIJA
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
Ofisas 2454 W. 71st Street
VAIKU LIGOS
Vai. antrad. nuo 2—5 popiet
2656 West 63rd Street
Plrmad., antrad. ketvirt. ir penkt.
ketvirtad. nuo 6—8 vak.
nuo 12 iki 3 v. Ir nuo B iki 8 v. v.
Ofiso telef. 776-2880
Šeštad. nuo 1 iki 4 vai.
Rezid. telef. PR 9-6730
Ofs. PR 6-6022
Rez. PR 8-6960

Dft. ALDONA ŠIMKUS

DR. E. JATULIS

Pavergtoje Lietuvoje susirinkę
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
rašytojai svarstė, kaip ten įvyko,
PRITAIKO AKINIUS
Bendra praktika
15542 So. Cicero, Oak Forest, III.
kad vienas Bieliausko romano
2815 W. 71at Street
Kabineto tel. 687-2026
Ofiso vai. kasdien nuo 6 iki 9 v. v.:
“Rožės žydi raudonai” veikėjų y- šešt,
nuo 9 iki 12 vai.: arba susiNamų tel, 836-1071
tarus.
'/ra darbininkas antikomunistas.
______ Vizitai paguj susitarimą
Aš, kaip pats buvęs darbininkas Ofs. PO 7-6000
Rez. GA 3-7278
DR. J. J. SIMONAITIS
ir kaip ligi šiol kapitalistiniam
DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
krašte reikšmingai nepraturtėjęs,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Adresas: 4255 W. «3rd Street
galiu pasakyti, kad darbininką
Ofiso tel. REllance 5-4410
3844 West 63rd Street

I

Kas išspausdinta ir kas ne

RENTGENOLOGAS

“Pirmas komunistų partinių 6132 So. Kedzie Aye., WA 5-2670
9760 So. Kęilzie Avenue
organizacijų šio meto uždavinys Valandos pagal susitarimą. Jei ne Vai., plrmad., antrad., katvlrtad
penktad. 8 v. r. Iki 9 v. v Treč
— vesti ideologinę kovą prieš atsiliepia, skambinti: MI 3-0001 šešt.
8 v r. Iki 8 v. popiet.
imperializmo intrigas. Joms ten Ofiso RE 4-1414,
Kert. RE 7-6807
ka — ofenzyvos būdu pulti bur
DR. ZIGMAS RUDAITIS
DR, B. GAIŽIŪNAS
SPEC. OKTUOPELUOS LIGOS
žuazinę ideologiją, ryžtingiau pa GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2745 West 69th Street
sipriešinti pastangoms skleisti sve Specialybe akušerija ir moterų ligos
Prieš šv. Kryžiaus ligonine
2454
West
71st
Street
timas socialistinei sovietų ideolo.
„
V AL.: pirrnad.,'kiltrd., ketv., penkt

DR. ANNA BALIUNflS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR
GERKLES LIGOS

Rez. tel. GRovehlU 6-0617
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6
Iki 8 vai. Trečiad. ir šeštad. uždaryta. Valandos: pirm. ir ketv. nuo 12 vaL
iki 2 vai. p.p. ir nuo 7 iki 8 v vak.
---- - ~ •• - Ofiso Ir buto tel. OLympic 2-1381 antr.

DR. F. V. KAUNAS

PRITAIKO AKINTUS
BR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2858 West 63rd Street
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 So. 49th Court, Cicero
Vai.: kasdien 10—-12 vai. Ir 7—9 v.
Bendra praktika Ir chirurgija
vak,. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia Vai. kasdien 10-12 ir 4-7. Trečiad.
Ofisas 2750 W, 71st Stiiet
dienį uždaryta Ligoniai priimami su ir šeštad. tik susitarus.
sitarus.
Telefonai 925-8296
Ofiso telefonas: PR 8-3220
Valandos: 2-8 y. y,, penktad. 10-12
Tel. — REllance 5-1811
v. r., 2-8 v. vak. -Š,.šted. l-4 v va’
Rez. telef. VVAlbrook 5-5076.
DR. WALTER J. KIRSTUK karo. Sekmad. Ir trečiad.,; uždaryta.
Rezid. Tel. 230-4683
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ______ Rezid, tel. WA 5-3088

DR. K. G. BALUKAS

(Lietuvis gydytojas)

AKUŠERLIA IR MOTERŲ LIGOM,
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

3925 Weet 59th Street

DR. VYT^ TAURAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
VaL: plrmad., antrad., ketvirtad. ir
IR MOTERŲ
6449 S. Pulaski Road (Cravvford penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 BENDRA PRAKTIKA
LIGOS
vai vak. Šeštad. 12-3 vai. p.p., trečiad
Medical Building) Tel. LU 5-6446 uždaryta.
Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St
Tel. PRospeot 8-122S
Priima ligonius pagal susitarimą.
Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. Ir
Jei neatsiliepia, skambinti HU 8-8222 Tel. Ofiso Ir buto OLympic 2-4150
penkt nuo 2 Iki 4-VU. Ir nuo « Iki 8
y. v.šeštad 2—4 vai. popiet Ir kitu
Ofisas 3148 West 63rd Street
DR. P. KISIELIUS
laiku pagal susitarimą.
Tel.: PKosoeet 8-1717
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
Rez. 3241 W«it 66tli Plaoe
Of. tel. HE 4-2123, Namų GI 8-6105
TeL: REpubUe 7-7808

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS
Valandos: Kasdien nuo 1 iki 8; tre
čiadieniais uždaryta. AJitradlenlaJs Ir
penktadieniais vak. nuo 7 Iki 8 vai.

DR VL. BLAŽYS

4938 W. 15th Street. Cicero

DR. V. TUMASONIS

Kasdien 1—* vai. Ir 6—8 vai. vak..
išskyrus trečiadienius.-,iM
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

CHIRURGAS
2454 VVest 7Ist Street
Priiminėja ligonius tik susitarus
VaL: 2—4 p. p. ir 6—8 v. vak.
Trečiad. ir šeštad. uždaryta

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ
SPECIALISTE
Telefonas — GRovehlU 0-2823
MEDICAL BUILDING
DR.
A. VALIS-LABOKAS
2801 West 63rd Street
7156 South VVestern Avenue
Kampas 63-čios ir
ia
Plrmad., antrad., ketvirt. ir penkt.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: kasdien nuo 6-8 vaL
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo
SPECIALYBE AKUŠERIJA IR
Šetšad. 2—4 vai.
6 — 8 vai. vakare.
Trečiad. nuo
MOTERŲ, LIGOS
Trečiad. Ir kitu laiku pagal susltar. 11 vai. ryto iki 1 vaL p. p., šeštad.
2524 VVest 69th Street
Ofiso telef. 476-4042
11 vai. ryto Iki S vai. p. p.
Valandos: 1 iki 4 ir 6 iki 8 v -s k
Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048
Ofiso telef. RE 7-1168
šeštadieniais 1 iki 4 vai
Rez. tel. 230-201-0
Trečiadieniais uždaryta.

PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

DR. C. K. BOBELIS

Inkstų ir šlapumo takų chirurgija

Tel. 695-0533 — Elgin
425 No. Liberty Street
Route 25, Elgin, Illinois
Tel. ofiso HE 4-5848. rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 West 71st Street

DR. MARIJA LINAS

DR. ONA VAŠKEVIČIUS

2817 West 71st Street
Telefonas IfEmlock 6-3545

(VASKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
6648 So. Albany Avė.

(Ofiso ir rezidencijos)
Valandos pagral susitarimą
Ofiso tel. PR 8-7773; Rez. PR 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VV'est 63rd Street

Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-0
antr., penktad. I—5 treč Ir šešt. tik Valandos: plrmad., ketv., B—8 vai.,
susitarus.
antrad. ir penkt. 1—4 vai
Priiminfija tik susitarus
Ofiso--- HE 4-5758.
Ofiso HE 4-1818
Rez. PR 6-0801

DR. M. BUDRYS

ALERGIJA
2751 West 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadie
niais 2-9 v., šeštadieniais 10-1 p.p.
Ligoniai priimami pagal susitarimą

Tel. PRospect 6-0400

AKU&ERUA IR MOTERŲ LIGOS

DR. J. MEŠKAUSKAS

VaL
vak.

pirm., antrad.. ketv. 6—g v.
penkt. ir šeštad. 2—4 popiet.
Kitu laiku pagal susitarimą

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3107 West 71st Street
VaL: 2 iki 4 v. p. p. ir 7 iki 8 v. v.
Treč. ir šeštad. įlttgal susitarimą.

Ofiso tel. 767-2141.

Namų 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos
2454 VVest 71st Street

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6449 So. Pulaski Road

(71-p» ir Campbell Avė. kampas)
VaL kasdien 9—11 ryto Ir 4—8 v. v.
šeštad 0 v. r. — t v. o D.

Vai. plrmad., antrad., penktad. 1—-4
Ir 6—8 v. v. ketvirt. B—8 V. vak.
šeštadieniais 10—2 ,yąl. p. g ,
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IŠ 30,000 KNYGŲ TIK 800 YRA GERESNĖS

MEDARDAS BAVARSKAS

Pasikalbėjimas su “Daily News'' literatūros redaktorium Van Allen Bradley
ŽUVĖDROS

, skirtas kritikai bei recenzijoms?
Sakoma, jog įpratimas yra ant
VYTAUTAS KASNICNAS
Į Ir kiek jų gaunate per savaitę?
ras prigimimas. Kaip daugis iš
I — Daug, — sako redaktorius
mūsų, taip ir aš, nuėję į bibliote
kas, prisimename savo vaikystės nebetilpo vokai ir įvairiausi raš Van Allen Bradley. — Kartais
daugiau kaip tris šimtus. Būna
ir jaunystės gražiausias dienas, tai.
liesesnių ir riebesnių savaičių.
praleistas knygose. Ta visų aplin
Tad pasisveikinę, pajuokavę re Jas visas perskaityti neįmanoma,
ką gaubianti mistinė nuotaika,
dakcijos krepšių tema, pirmiausia
nors ir patį greičiausią skaitymo
visų ten esančiųjų susikaupimas,,
ir pradėjome kalbėtis apie kasdie būdą panaudotum. Čia mums į
daugybė knygų, laikraščių, žur
nį paštą, kurį gauna literatūros pagalbą ateina “Publishers weeknalų, noras ir užsidegimas daug
skyriaus redaktorius. Kad jis gau ly” ir “Virginia Kirkus weekly”
žinoti, išmokti paliko neišdildo
sus, rodo ir tie pilni krepšiai. kur visos registruotos leidyklos
mu prisiminimu.
Vien tik informacinių pranešimų (jų tarpe ir rašyt. Stepo ZobarsNeturime čia palyginamosios
(press release) apie naujai išei- ko Manyland leidykla) praneša
statistikos, bet, kalbantis su ame
apie naujai išeinančias knygas.
rikiečių redaktoriais, žurnalistais
Iš tų periodinių leidinių mes
susidaro vaizdas, jog lietuviai la
ir pasirenkame knygas, į kurias
bai daug skaito, turi gausias savo
verta atkreipti dėmesį. Be to, ret
bibliotekas, prenumeruoja daug i
karčiais nuvažiuojame į New Yor
spaudos.
ką ir ten gauname daugiau infor
Lietuvių tarpe yra labai mėgia
macijų apie rašytojus, jų užsimo
mas Chieagoje leidžiamo “Dai-j
jimus, apie leidėjus. Ir kai knygos
ly News” dienraščio kultūrinis
pasiekia mus, belieka tik atrinkti
priedas “Panorama”, kuris yra la
tas, kurios, mūsų nanymu, yra
bai gražiai ir sumaniai tvarko
pačios geriausios. Čia turima gal
mas. Jame yra ir labai platus kny
voje literatūrines knygas. Moksli
gų apžvalgų skyrius.
nes atiduodame mokslo skyriaus
Tad Bibliotekos savaitės proga
redaktoriui.
buvo labai įdomu pasikalbėti su
Van Allen Bradley parodo pra
“Daily News” literatūros skyriaus
ėjusios savaitės “Times” magazi
redaktoriumi Van Allen Bradley,
ną ir “New York Times”, kur
teiraujantis, kaip jis iš gausybės
knygų
skyriuose paminėtos kaip
knygų parenka recenzuojamas, Chieagoje leidžiamo dienraščio
“
Daily
News
”
kultūrinio
priedo
tik
tos
pačios
knygos, kurios buvo
ką mano apie kritikus ir spren
apžvalgų ir jo parinktos priediniam “Pano
džia kitus literatūrinius klausi “Panoramos”’ knygų
skyriaus redaktorius Van Allen ramos” žurnalui.
mus.
Bradley.
— O kiek knygų išrenkate pa
Paprastai, kai susitinkama su
minėjimui per savaitę ir kas apie
redaktoriais, ar užsukama į jų dar nančias knygas ir autorius gauna jas parašo kritikas bei apžvalgas?
bo kambarius, prisimenami gar ma per dieną apie 50. O kur dar
— Paprastai parenkame 6-8
sieji, daug tiesos ir humoro turį visa kita, kaip susirašinėjimas su
knygas,
plius kišeninės ir vaikų
bendradarbiais,
įvairūs
reklami

redakcijos krepšiai. Įėjus į redak
toriaus Van Allen Bradley kabi niai pranešimai, skaitytojų laiš knygos. Kartais 10-15. Prieš Ka
netą, kur netoliese jo sėdėjo dvi kai, autorių prašymai, padėkos. lėdas dar kiek daugiau. Taigi per
sekretorės, į akis pirmiausia krito Patenkama ir nemalonėn. Mat, metus vienokiu ar kitokiu būdu
du didžiuliai popierio krepšiai, kiekvienas, kuris parašė knygą, paminime apie 800 knygų.
— O kiek knygų per metus iš
net iki rašomo stalo aukštumo. nori, kad spauda ją paminėtų.
— Tad kaip parenkate knygas, leidžiama?
Buvo popietis ir krepšiuose jau

IŠILGAI
AFRIKOS
Kazys Almenas

ĮVADAS IR TRUPUTIS FILOSOFIJOS
Jeigu kas nors yra bent kiek rašęs, ar
romaną, ar pranešimą, ar paprastą protoko
lą Alvudo draugijos susirinkimui, žino, jog
įvadą reikia vis atidėti pačiam galui. Tada
jau būna aišku, ką norima pristatyti, ką pa
aiškinti, ką nutylėti ir kodėl kaltę suversti
kitiems. Žinau gerai ir aš šią taktiką ir nuo
4-to skyriaus laikų ją išimtinai ir naudoju.
Bet štai, šį kartą tenka jos atsisakyti. Prie
žastis paprasta — kelionės galas toli, kaž
kur ten Afrikoje. Sakau, kažkur, nes, kol
kas, ir pats nežinau, kokiame taške nusprę
siu, jog užtenkamai prikeliauta.
Taigi, pabandysiu savo kelionės įspū
džius užfiksuoti, kaip amerikonai sako, dar
karštus, ir tai ne tiek todėl, kad manyčiau,
jog jie, mano prabėgom užrašyti, būtų jau
taip verti paskelbti, bet daugiau dėl to, kad
iš patyrimo žinau, kad mano apgalvoti, per
svarstyti ir redaguoti užrašai paskelbt nėra
verti. Bent man šis pasaulis perdaug kom
plikuotas, kad galėčiau drįsti ir įspūdžius
apie jį redaguoti. Dvejus metus su viršum
štai praleidau Varšuvos universitete. Ne
tvirtinsiu, jog dabar pilnai pažįstu dabarti
nę Lenkiją ir lenkus, bet vis vien apie juos
patyriau pakankamai, tiek, kad galop gal
ne tiek Lenkija kiek lenkai man gerokai įky
rėjo. Įkyrėjimas vis dėlto ženklina tam tik
rą pažinimo laipsnį. Ir esu bandęs jį apra
šyti. Bet nieko neišėjo. Pradėdavau, pradė
davau...
Bet už savaitės, viską redaguojant, tek
davo raštą perrašyti ar paprastai išmesti.
Neįterpsi šio pasaulio į apibendrinimų rė
mus, neįterpsi, jeigu bent kiek bandysi bū
ti objektyvus. Išimčių prisirenka tiek, kad
bet koks apibendrinimas beveik supliūkšta
kaip prakiuręs balionas.
Visa tai rašau, norėdamas pabrėžti, kuo
šie užrašai nebus. Nebus jie objektyvus vie
no ar kito Afrikos krašto aprašymas. Galiu
tai drąsiai įvade tvirtinti, paties užrašų tu
rinio visiškai nežinodamas. Per savaitę, ki
tą vos galima pradėt pažinti žmogų, nekal
bant jau visai apie kraštą. Komplikuotas
via dėlto šis pasaulis. Ir iš Visų durnių,

O kas gražiau už jūrą dieną giedrią:
•
Kiek daug šviesos, kiek daug spalvų...
Ir nuolatos ten skraido nepavargai ančios žuvėdrosIr šaukia viena kitą širdį veriančiu balsu.

Žuvėdrų šalyje pagal įstatymą seną
Viens kitą mylintieji turi skirtis nuolatos.
Ieškoti vienas kito ištisą gyvenimą
I r mirti. Ir niekuomet nepasikartot...

Nuotrauka Algirdo Grigaičio

Žuvėdros

— Praėjusiais metais išleista apie 28,000 knygų, o 1966 metais
30,000. Kaip knygų leidimas au
ga, galima susidaryti vaizdą, ly
ginant dabartį su 1948 metais,
kada išleista tik 12,000.
— Grįšime prie klausimo apie
kritikus, — sako Van Allen Bra
dley. Mes turime sąrašą apie 30
kritikų, kurių daugumą sudaro universitetų literatūros profesoriai.
Pasitaiko, kad atsiunčia knygų ap
žvalgas, taip vadinamieji, nenuo
latiniai bendradarbiai (free lance). Ne mažai tokių “suvalgo”
redakcijos krepšys. Bet kartais ir
jų talka pasinaudojame. Bet tai iš
imtis.

“Daily News” literatūros re
daktorius Van Allen Bradley yra
ne tik patyręs, gabus redaktorius,
bet taip pat plačiai žinomas ra
šytojų, leidėjų ir literatūros mė
gėjų tarpe. Jis yra dirbęs Omahos
ir Tennessee laikraščiuose, nuo
1938-42 dienraštyje “Chicago
Tribūne”, 1942-48 “Sun Times”,

o nuo 1948 iki dabar “Daily
News”.
Be literatūros redaktoriaus pa
reigų, jis taipgi rašo knygų kriti
kas, yra mėgėjas žinovas senų
knygų, apie jas rašo kas savaitę.
Be to, rašo apie knygas bei rašy
tojus savaitinį straipsnį (column), kuris vadinasi Bookman’s
week. Yra susidariusi nuomonė,
jog užtenką, kad Van Allen Brad
ley savo straipsnyje pamini kurį
nors rašytoją bei jo knygą, ir
tam skiriama didelė reikšmė.
Reikia paminėti, kad Van Al
len Bradley nepagailėjo gražių
žodžių savo kritikos straipsnyje,
rašydamas apie Aloyzo Barono
“Footbridges and Abysses”. Užsi
minus dabar apie tai, jis pasakė,
kad Aloyzas Baronas yra geras
rašytojas ir jo knygą perskaitęs su
dideliu susidomėjimu.
■—

• Pabaltijo grafikos paroda
liepos 15 d. bus atidaryta Tali
ne, Estijoj. Lietuviai, latviai ir
estai šioje parodoje kiekvieni išstatys po 100 darbų.

kuriuos teko man gyvenime sutikti, labiau
siai nekenčiu tų, kurie nori tas komplika
cijas suprastinti: kurie nori matyti tik bal
tą arba juodą, gerą arba blogą. Bijau tie
siog tokių žmonių, kurie mąsto šiais termi
nais. Tai masinantis galvojimo būdas (tiks
liau tariant, būdas išvengti galvojimo), ir
kaip tik užtai taip labai pavojingas.

nė irgi gali tarnauti kaip dalis informacijos
teisybei užčiuopti.
Bet pakaks. Atrodo, jog atsiprašinėju, o
nuodėmių dar nepadariau, nors viena jau
lyg ir yra. Štai raštą pakrikštijau “Išilgai
Afrikos”, o pirmos trys atkarpos bus iš
Vokietijos. Rišasi tai nebent tik tuo, kad
Bonnoje man teko tvarkyti vizas.

Ne... Tiek tai sužinojau, jei ne ketvirta
me skyriuje, tai įpusėjęs penktą: nieko nė
ra paprasto šitame pasaulyje.

1. MANHEIMAS: PALYGINIMAI IR KIEK
NETIKĖTAS RYŠYS

Taigi, kaip sakiau, objektyvi teisybė šie
užrašai nebus. Bus jie visa tai, ką suspėsiu
ne tiek pamatyti, kiek užrašyti. Darysiu at
ranką, užrašydamas žinomą, ir atrinksiu
daugiau ar mažiau tai, kas domina mane
patį. Manau, daugiausia tai bus kalba apie
žmones. Nevengsiu tačiau ir savo asmeniš
kos aplinkos ir momento sudarytos nuomo
nės. Jei tai pristatoma, nepretenduojant į
teisybės įkūnijimą, tai kito žmogaus nuomo-

Rašytojas Kazys Almenas, kurio afrikietiškąsias
kelionių apybraižas šį šeštadienį pradedame
spausdinti ‘‘Draugo” kultūriniame priede. Ra
šytojas pastaruosius dvejus metus glinęs savo
profesijos studijas Varšuvos universitete r jas
baigęs fizikos mokslų daktaro laipsniu, kiek pa
buvęs Vokietijoje ir Šveicarijoje, šiuo metu leng
vu motociklu keliauja per Afrikos žemyną, da
lindamasis čia su mūsų skaitytojais literatūri
niai puikiai apipavidalintais įspūdžiais.
Kaip
žinome. Kazys Almenas yra vienas kūrybingiau
sių pačios jauniausios mūsų rašytojų kartos
atstovų.

,p-

Palyginimus pradėsiu su pirmuoju įspū
džiu.
'
Manheimas nėra vokiškas miestas. z
Bent ne ta prasme kaip, pavyzdžiui,
Dancigas (Gdansk) ir Breslau (Wroclaw) yra vokiški miestai. Lenkai vis dėlto turi is
torijos pajautimo ir romantiškumo, jie ne
tik atstatė, bet tiesiog restauravo tas ak
menų krūvas, kurias jiems 1945-tais pado
vanojo Roosveltas su Džugašviliu. Restau
ravo. Tuos akmenis, kurie buvo likę, pakėlė
ten, kur jų vieta, tuos, kurie buvo sutru
pėję, nukalė iš naujo. Fotografijų ir brėži
nių mūsų laikais yra apsčiai tokiems daly
kams atlikti. Tereikia tik noro, užsispyri
mo ir, žinoma, pinigo. Pinigų trūko po
1945-tų visur, bet iš kažkur lenkai jų su
rado, o noro ir užsispyrimo taipgi pakako.
Ir dėka viso to, dabar Gdansko akmenys
kalba vokiška Hanzos miestų bendruomenės
kalba. Gotiški pirklių namai, viduramžiškas
kranas uoste, masyvūs miesto vartai, viskas
byloja kuo buvo būtent Dancigas. Tas pat
Wroclave. Puikioji rotušė, turgaus aikštė,
gotiški karnizai atstatytos katedros fasade,
viskas nepalieka abejonės apie vokišką Bres
lau kilmę.
O Manheimas?
O, Manheimas blizga, apie tai nėra jo
kios abejonės. Blizga aliuminium, hektarais
stiklo, imponuojančiais juodo marmuro fa
sadais. Blizga prekėmis, skoningai išdėsty
tomis už tų hektarinių langų. Blizga neo
nais ir “Dash” skalbimo miltelių, “Kent” ci
garečių, “Ford” mašinų ir “White Owl” ci
garų reklamomis. Senoji turgaus aikštė ak
linai užstatyta mašinomis, ir viduryje likęs
barokinis šulinys, atrodo, lyg norėtų atsi
prašyti, jog nemandagiai įsibrovė į tą įvairiasplavių opelių (Gen. Motors) taunus
(Ford) ir volkswagenų (vis dėlto vokiškų!)
tarpą. Iš trijų pusių aikštę supa atitinka
mą pasitikėjimą klientams įdiegią bankų ir
apdraudos bendrovių pastatai. Masyvūs ir
tiesialiniai jų korpusai. Per centrinio ban
ko penkių aukštų bloką, lyg susidrovėjusi,
žvelgia į aikštę barokinė katedros varpinė.
Tai senoji, istorinė Manheimo širdis. Užtai
čia ir buvo paliktas senasis šulinys, kuris
iš tiesų čia trukdo mašinų sustatymui.
Visur kitur Manheimas yra modemus

Nuo sopulio širdies žuvėdros visos miršta,
Nes jų gyvenimas, — tik šaukti ir mylėt.
Kasdieną kelios krinta jūron nirštančion,
Kai kitos verkia, laukdamos savos eilės.

. , , ;

.
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Žmonių pasaulyie tas pats įstatymas kietas,
Kad mylintieji turi skirtis amžinai,
Kad mylintiesiems nepaliktų nieko,
Tik klykiančių žuvėdrų tolimi aidai.
Dearborn Heights,
1968, vasaris

ILIUZIJA

Sunkiųjų valandų šešėliai renkasi
Uždengti man pavargusias akis.
Ilgų šešėlių mėlynose rankose
Atgyja visagalinti naktis.

O, kad ateitum, pas mane tu
Vėlyvą vakarą, kaip būdavo kados...
O, kad tuščių tu pamatytum eilę metų,
O, kad išgirstum jų nesuprastos raudos...
Ateiki pas mane, kaip būdavo ateidavai
Per laiko užtvaras, per dienas ir naktis.
Priglauski prie manęs tu savo veidų,
O šviesų, kaip svajonė, kaip viltis.

Ateiki pas mane tu vieną, tiktai vieną vakarą,
Priglauski savo veidą prie peties.
Ilgai abu sėdėsim prie ugniakuro
Ir nebijosime šešėlių, nei nakties.

Lenkų atstatytas Dancigas. Miestas atkurtas
toks pat, koks jis buvo vokiškaisiais viduram
žių Hanzos laikais.

miestas. Bergždžiai čia ieškotum senosios,
vokiškosios jo istorijos.
Nenorėčiau, jog tai skambėtų Manheimo
adresu kokia nors priekaišto prasme. Tai bū
tų neteisu. Iš visko matyti, jog miesto tė
vai ir piliečiai sutelkė nuoširdžias pastangas
atstatyti griuvėsiais virtusį, savąjį istorinį
miestą taip, kad jis galėtų kuo greičiau įsi
jungti į pilnakraujų XX-to amžiaus miestų
eiles. Manheime šito pasiekta.

Pastatai, gatvėmis, skverais, vitrinomis
— viskuo Manheimas yra originalaus ir mo
dernaus XX-to amžiaus miesto pavyzdys.
Toks yra pirmas įspūdis. Pirmą kartą Manheiman atvykęs, nustembi: lyg visa tai kaž
kur yra matyta. Filme, atviruke, žurnalų
iliustracijoje? Matyta lyg New Yorke, Chiea
goje, Briuselyje, Berlyne... Matyta, žinoma,
ne visumoje: kas čia gali atsiminti detales,
sakysim, ar I.B.M. reklama buvo vertika
li ar horizontali? Arba pastatų sugrupavi
mus. Ar tas juodo fasado su aliuminiaus
langinėm buvo kairėje nuo to pilko gelžbe
toninio, ar dešinėje? Chieagoje gal vienaip,
Manheime, ko gero, atvirkščiai. Bet aš to
kios aštrios atminties visom panašiom de
talėm neturiu. Tačiau smulkmenų palygini
mams pakaks.
Savotiška ironija vis dėlto glūdi tame
lenkų prisirišime prie istorijos ir vokiečių
tiesiog demonstratyvus nuo jos nusigrįžimas. Apibendrinimai, žinoma, pavojingi, bet
bent taip liudija Manheimo ir Gdansko ak
menys.

Bet ne tik architektūra Manheimas man
atrodė kaip nevokiškas miestas, bet ir savo
gyventojais. Sunku būtų pasakyti, koks, bū
tent, turėtų būti tipiškas vokietis? Bet jau
tikrai jis neturėtų atrodyti kaip surogatiškas amerikonas. Bet vokietis toks atrodo.
Nekalbu čia apie jaunimą. Jaunimas visur
turi pasisavinęs tai, ką vadinčiau jau tarp
tautiniu stilium. Chieagoje, Varšuvoje, Vil
niuje ir Manheime jaunieji sugeba atrody
ti stebėtinai panašiai. Bet čia Vokietijoje
amerikoniškai atrodo ir solidūs vokiškieji
biurgeriai, mano amžiaus ir kur kas vyres
ni. Skelbimų industrijos specialybė yra at
spėti ką svajoja, kuo nori būti jų klientas
ir tuoj pat pataikauti tiems norams. Terei
kia tik atskleisti “Ebony” žurnalą, jog tuoj
pamatytum, kad negras nori būti baltu. Te
reikia tik atskleist bet kokį iš gausių vo
kiškų “Iliustrierte”, kad sužinotum, jog Va
karų vokietis nori būti amerikonu, bent at
rodyti, elgtis ir gyventi kaip amerikonas.
Atsispindi šitai ir kalboje. Anglų kalba
dabar daug kur vartojama ir Vokietijoje.
Tie patys “Life”, “Look”, “Time” žurnalai
beveik visuose kioskuose. Kai kurie skelbi
mai ir vokiškuose žurnaluose tvirtina, kad
“Black and White is the distinguished whisky”. Praeinantis ilgaplaukis jaunuolis turi
kumščio didumo ženkliuką, prisisegtą prie
švarko atlapo: “Giri wanted. No experience
necessary”. Šalia manęs bare šį kartą trum
paplaukis jaunuolis truktėlėja pečiais ir sa(Nukelta į 4 psl.)

Vokiečių atstatytasis Manheimas. Senasis mies
to centras. Bent čia būta senojo centro.

IŠILGAI AFRIKOS
(Atkelta iš 3 psl.)
ko “Nicht versteh”, kai jį užkalbinu vokiš
kai. Pasirodo, amerikonas kareivis.
— Ja, — sako jis, — gaila. Dabar jau
netrukus grįšiu į Texas. Corpus Christi.
Karšta ten bus vasarą kaip pekloje. Čia man
patiko.
— Ilgai čia buvote?
— Pusantrų metų. Artilerijos dalinys. Tu
rime kareivines čia pat prie Manheimo.
— Ir vokiškai nelabai išmokot.
— Sure, — šypsos teksasietis, — Tiek
kiek reikia. Ei, Fraeulein! Ein Bier, bitte”.
Iš tiesų ir to nereikia. Visi čia mane supran
ta ir angliškai...
Ir tai dar su teksasietišku balsių pa
traukimu, galėčiau pridėti.
Kadangi lyginu, vertėtų trumpam grįžti
prie Dancigo. Čia reikalas paprastas. Tikrai
nebe Dancigas, o Gdanskas, nebe Breslau,
o Wroclaw. Gyventojai, kalba, laikraščiai,
plakatai, teatrai — viskas yra lenkiška, tik
tai lenkiška. Per dvi savaites, praleistas
Gdanske, negirdėjau vokiško žodžio. Blogai
tada dar kalbėjau lenkiškai, tai teko grai
bytis kaip išėjo. Nors rusiškai dalis lenkų
ir supranta, bet nemėgsta tai parodyti.
Ir galop dar viena priežastis, kodėl man
Manheimas neatrodo vokiškas miestas.
Pastovus Vakarų purutulio gyventojas,
be abejo, visai nepastebi, kokią milžinišką
dalį jo vaizdinės aplinkos sudaro reklamos.
Atvykus į Vakarus po ilgo buvimo Rytuose
tai yra, pirmiausia ir atvirai kalbant, kiek
erzinantis įspūdis. Ir jį sukelia ne tiek pati
reklama, ne blyksintis Telefunken ar Ko
dak neonas, ne Cinzano ir Coca-Cola em
blemos, bet daugiau tai, ką vadinčiau ta
puspomografija, kuri taip visuotinai ir tie
siog pedantiškai užkloja kinų skelbimus,
plakatus, žurnalų ir kišeninių knygučių vir
šelius. Visur aplinkui į tave žiūri ta pati
mergina: tos pačios praviros lūpos, tas pats
kviečiantis šypsnys, tas pats retušuotas il
gų, nuogų kojų odos lygumas. Tik plaukų
spalva keičias. Arba vienur tos apvalios,
aukštos krūtys veržiasi iš po prispausto
rankšluoščio, kitur pūpso, tik truputį stra
tegiškai kabančios medžiagos skiautės pri
dengtos. Aiškiai nesuprantu, kodėl šitai tu
rėtų mane erzinti? Puritoniškumu šiaip ne
pasižymiu. Gal ūžtai, jog tas blizgantis bal
tumas tų pepsodentinių šypsnių, tas apva
lus lygumas retušuotų krūtų, visa tai, ką
gali išgauti rafinuota poza ir fotografo me
nas,' yra esmėje toks naivus melas. Suda
rymas jam paklausos, kuriam iš viso nėra
pasiūlos. Nėra. Pro virtinę plakatų (ne vie
no bet, berods, dešimt iš eilės) rodančių vi
sai nuogą, kiek pasuktoje pozoje gulinčią
blondinę (filmas “Pragariškos aistros pa
gunda”), praeina realios, neretušuotos Man
heimo moterys. Įvairios moterys. Daugumas
jų yra visai vidutiniško grožio. Dalį jų ga
lėtume pavadinti beviltiškomis. Kitos ir vi
sai gražios, jei nelygintume su blondine pla
kate. Moterys realios. Bet ana blondinė iš
sapnų pasaulio — ten blondinė atvaizduo
ta dvigubai didesnė ir ji kartojasi dešim
tyje plakatų. Atrodo, visa tai yra kažkaip
neteisėta. Ir stengiasi tos vargšės Manhei
mo moterys. Tik beviltiškosios jau pasidavusios. Kitos ir plaukus šiaušia. Kitos lei
džia jiems driektis per pečius, šalta kovo
mėnesį Manheime, bet daug mini-sijonų,
megztukų ir ružavų, ir violetinių, ir kitokių
psichadelinių spalvų. Gorsetai, pamušalai ir
gi, be abejo, daro savo. Stengias vargšės,
bet kur joms pasiekti tą visur išklijuotą
naivų spanų pasaulį!

♦

Iškilti aukščiau desperatiškos
. buities
Prof. Millerio žodis moderniam žmogui
JUOZAS PRUNSK1S

Breslau (Wroclaw) gotiškasis rotušės fasado
fragmentas

iki gyvo kaulo. Tik štai, Almenas išvažiuo
ja iš Lenkijos ir sekantį mėnesį skaito laik
raštyje apie riaušes Varšuvoje. Ir tai su tūks
tantinėm miniom!
Tai jau paskutinis palyginimas, jei pa
lyginimu jį galima vadinti, ir reikia eit prie
netikėto ryšio, kurį turi Manheimas ir dėl
kurio, būtent, aš apie Manheimą ir nuspren
džiau rašyti. Ryšį radau Manheimo “Reiss”
vardo muziejuje. Modernus muziejus, kaip
ir viskas Manheime. Eksponatai ne taip gau
sūs, bet įdomiai parinkti. Gražiai įrengtas
istorinis skyrius su maketais senojo Man
heimo miesto ir jo įtvirtinimų. Bet didžiau
sias ir detaliausias visų maketų nebuvo Man
heimo miesto. Tai maketas visai kito mies
to. Miesto, su trim bokštais savajam herbe,
miesto Baltijos pakrantėje! Turiu prisipa
žinti, jog buvau gerokai nustebęs, kai per
skaičiau paaiškinime, jog stoviu prieš pil
ną “Die Stadt Memel” maketą! Ir tai toli

►

Moderniojo žmogaus mįslę
taikliu žodžiu, stilingu sakiniu
ir gilia mintimi sprendžia pla
tus eruditas dr. Samuel H. Miller, Harvard Divinity Sdhool
profesorius, savo knygoje “Man
the Believer in an age of Unbelief” (išleido Abingdon Press,
New York. 1968 m., 144 psl.,
$3.00). Autorius yra labai gau
saus apsiskaitymo vyras ir sa
vo svarstymus gyvai pavaizduo
ja naujausios dailiosios literatū
ros kūriniais bei citatomis iš
pasaulinio garso rašytojų.
Veikalas labai modemus. Tu
ri prieš akis linkimą į nebažny
tinę krikščionybę, stengiasi min
tijimo “rentgeno
spinduliais”
perskrosti dabarties tamsumas
ir įžvelgti sekuliarizuoto ir supolitinto tikėjimo lėkštumą.
Pasimetęs dabarties žmogus

Dabarties žmogus yra pasi
metęs. Jis — žemės dulkė, sva
jonių neraminamas, blaškomas
grožio ir pablūdimo audrų, vi
liojamas nepasiekiamų tiesų ir
kankinamas nesuskaitomų iliu
zijų, siekiąs taikos ir vedąs ka
rus, tai šventasis, tai velnias —
žmogus stovi paslapčių centre
ir jaučiasi atsidūręs netikrumų
centre”, — sako autorius. Žmo
gų neramina gyvybiniai klausi
mai: ar jis yra laikinas reiški
nys, ar nemirtingos sielos savi
ninkas? Ar jis likimo, ar Dievo
vaikas? Ar jis aukštai išsivys
tęs gyvulys, ar tikroji įsikūni
jusioji siela? Ar jis yra tik lai
ko apgaunamas kvailys, ar šven
tas piligrimas, keliaująs tikra
kryptimi? Ar jis vergas, kurį
apvaldys mirtis, ar jis pats yra
laiko valdovas ir amžinybės vai
kas?

Neįmanoma gyventi be
prasmės

Gyvename dabar, anot roma"isto Musil “sumažėjusio atsa
komybės jausmo laikotarpį”.
Betariant žodžiais Girandoux,
autoriaus knygos “Mad Woman
of Chaillot”, mes esame genijai
sukurti korporacijas, bet mes
nemokame, kaip sukurti nuošir
džias bendruomenes. Nusivylimo
naktyje atima sau gyvybes to
kie talentai, kaip Stefan Zweig,
F. O. Matthiessen, Ernest Hemingway ir daugybė kitų, netu
rėjusių juos palaikančių amži
nybės vizijų. “Tikėjimas nėra
prabanga; be jo pats gyvenimas
darosi kartais nepakeliamas”.
Ne vienas modernus žmogus,
netekęs gyvtnimo pagrindų, per
gyvena tai, ką Camus išreiškia
savo “Caligulos” herojaus Chereos žodžiais:: “štai kas mane
gąsdina: netekti gyvybės —
mažas dalykas, ir jeigu reikėtų,
aš tam užtekčiau ryžto. Tačiau
matyti išblėstančią gyvenimo
prasmę, regėti išnykstantį mū
sų egzistencijos pagrindą. Štai

kas yra nepakeliama. Žmogus žiuoti visais traukiniais, skaity
negali gyventi be prasmės”.
ti visas knygas ir miegoti viso
se lovose”. Bet prof. Miller per
Vitališkumas randamas
spėja, kad mes turime giliau su
gelmėse
sivokti realybėje; mūsų vita
Nuo to mus gali apsaugoti liškumas randamas gelmėse.
nusistatymas, kad mes ne vien Mes turime išgirsti švelnų Die
paveldime religiją, bet stengsi vo žodį laike ir tą siaubingą
mės ir ją išgyventi. Mes nepri Dievo pasisakymą mirtyje; mes
valome prarasti amžinybę, be- turime pajusti gražųjį Dievo
bijodami tam reikalui gaišinti Žodį meilėje ir sunkųjį Jo Žo
laiką. Mūsų gyvenimas neturi dį kančioje. iTada gyvenimas ne
būti lėkštas. Mūsų tikėjimas bus sugaištas. Tada žmogus bus
privalo būti vitališkas. Klystke atsiliepęs į visus paslaptinguo
liuose atsidūręs modernus žmo sius ženklus, kuriais Dievas vei
gus, lyg tas Tomo Wolfe apra kia pasaulio istorijoje.
šytasis personažas, “nori va
(Nukelta į 7 pusi.)

LIETUVIAI TĖVAI, PASINAUDOKIT

ŠV. ANTANO GIMNAZIJA
Kennebunkeporte,

Maine.

SU VISOM AMERIKOS GIMNAZIJŲ TEISRM.
išeinamas pilnas j kolegijas paruošiamųjų gimnazijų kursas.
Oficialiai dėstoma lietuvių kalba po 5 pamokas savaitėje
4 grupėms.
Veikla jaunimo organizacijos, puoselėjami sportai, duodama
lietuviška gyvenimo orientacija. Pati gimnazija padeda mokiniams
įstoti j kolegijas.
Dėsto 20 mokytojų bei instruktorių.
Mokiniai gyvena bendrabuty.
Atlyginimas visiems prieinamas.
Atsižvelgiama j kiekvienos šeimos padėti.
Registruokite mokinius 1968 -1969 m.
Priimami berniukai baigę 8 skyrius.

Informacijų ir kitais reikalais raš.vkit:
Rev. Reetor
8l Anthony High School
Kennebunkport. Maine (14040
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Chicago Savings
and Loan Associatiou
John Pakel, Sr., President and
Chatrinan of the Board
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Amžinybės bitelių trans
formacija meilėje

Atstatytojo po karo Manheimo vaizdas, niekuo
neprimenantis senojo Manheimo

gražu ne viskas. Eksponatų apie Klaipėdą
ir Klaipėdos kraštą ten buvo kur kas dau
giau: seni žemėlapiai, Neringos žvejų foto
grafijos, žvejų trobos, kapinaitės, Rusnės
žvejų laivo modelis, detalus maketas tilto
per Nemuną ties Tilžę.
Visa tai man paaiškino muziejaus sar
Ir prie to viso falšo, kurį ši pusporno- gas ir pažįstamas Manheimo lietuvis. Pasiro
grafija reprezentuoja, prisideda dar vienas. do, iš tiesų yra ne tik formalus, bet ir se
Nors puspomografija tiesiog pilnai užplūdu nas ryšys tarp Manheimo ir Klaipėdos mies
si Manheimą (ir kitus Vak. Vokietijos mies tų. Užmegztas jis buvo dar per I-ą pasau
tus), bet beveik visur ji pozuoja kaip impor linį karą, kada pasidarė tradicija fronto gra
tas, o ne vietinis produktas. Ypač tai ryš sinamus miestus (taipgi ir Klaipėdą) supo
kiai matyti gausių iliustruotų žurnalų vir ruoti su saugiais krašto gilumos miestais
šeliuose. Pristatomos merginos tai iš Pran: (tam tiko ir Manheimas). Tokia partnerystė
cūzijos, tai iš Italijos, net Izraelio. Vokietis vadinosi ir vadinasi “Patentstadt”. Suporuo
gali sakyti: tai kitos šitaip skandalingai iš ti miestai privalėjo padėti vienas kitam.
sirengia, ne mūsų skaisčios Brunhildės! Konkrečiai tai daugiausia reiškėsi tuo, jog
Vieno žurnalo viršelis beveik iš manęs išvi Manheimas priglausdavo pabėgėlius iš Klai
lioja pusantros markės (nepigūs jie): mer pėdos! Su iškilmėm ir fanfarom šias tradici
gina jau tradiciniu tapusio “Playboy” zui jas 1938 metais atnaujino ir Hitleris. Ir la
kučio kostiumu, priklijuotom zuikio ausim, bai laiku. Proga priglausti naują siuntą pa
neįtikėtinai didelėm krūtim, atitinkamu šyp bėgėlių greitai pasitaikė. Išvada: dabar Man
sniu, na ir prierašu: “Aš buvau “bunny” heime yra didžiausias skaičius (Vakarų Vo
Chicagoje, labiausiai seksu pasiutusiam mies kietijoje) iš Klaipėdos ir Klaipėdos krašto
te pasaulyje!” Žodis žodin! štai tau, Jur pabėgusių vokiečių. Turi jie čia ir gausiau
gi, ir devintinės! Išvykai iš Chicagos, ir sią savo organizaciją: “Memellaender VerChicaga seksu pasiuto! Pasijaučiau tiesiog triebener Verein”.
Visa tai patyręs, turėjau noro susitikti
nuskriaustas. Bet toks jau mano likimas.
Štai daugiau dvejus metus aš savo kolegas su tais vokiečiais. Pavyko šitai lengviau, ne
Varšuvoje (ir revizionistus, ir anarchistus, gu galėjau tikėtis. Tos pačios dienos “Manir sionistus) klausinėjau: kada gi jūs pra heimer Morgen” dienraštis buvo įsidėjęs ži
dėsite revoliuciją, maištą, streiką arba bent nią, kad šiandien 15-tą valandą didžiojoje
kokias nors riaušeles? Kur tos revoliucinės salėje “Eichbaum Stammhaus” memelendeLenkijos tradicijos, apie kurias tiek daug riai vokiečiai turi savo specialų susirinki
kalbat? Išskyrus šimtus anekdotų apie Go- mą. Visi nariai kviečiami atsilankyti.
Nors ne visai šitai buvo taikytas man,
mulką, partiją ir Cirankevičių, kuriuos ga
bet
nutariau kvietimą vis vien priimti.
lop tiesiog atmintinai išmokau, nieko kito
politinio Varšuvoje man neteko patirti. Daug
(Kitą šeštadienj apie tai, ką autorius pa
kalbų, taip, bet tik kalbų, kurios įgriso man tyrė Klaipėdos vokiečiu susirinkime Manheime).

Ir autorius atranda, kad žmo
gus yra daugiau kas, kaip tik
pasaulio
tikrovės atspindys,
žmogus yra laisvė, kuri tikro
vę pakeičia, transformuoja, pa
suka nauja kryptimi. Rilkės žo
džiais betariant, “mes esame
amžinybės bitelėmis” ir reikia
siekti transformacijos meilėje.
Po antrojo Pasaulinio karo
pasirodė romanas “The Tin
Drum”. Jo autorius G. Graess
čia aprašo berniuką, kuris, te
būdamas trejų metų, apsispren
dė toliau nebeaugti. Ir tikrame
gyvenime yra nesuskaitoma
daugybė žmonių, kurie yra nu
tarę savo dvasioje nebeaugti. O
reikia atsiskleisti Dievui. Gi bū
ti atsivėrusiam Dievybe nereiš
kia nusigręžti kasdienybei, pa
sauliui, o tereiškia įstengti juo
se surasti gyvojo Dievo paslap*• ir gailestingumą.

LAKŠTŲ TAUPYMO
SĄSKAITOS
Chicago Savings Jums siūlo šešią mėne
sių taupymo lakštus, už kuriuos pelny*
site 5‘/4°/o. Lakštai išduodami tūkstan
tinėmis minimumas yra $8,000.00. Nuo
šimčiai mokami kas šeši mėnesiai nuo
išdavimo datos. Lakštų sąskaitos yra
apdraustos F.S.L.I.C.
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TAUPYMO KNYGUČIŲ
SĄSKAITOS
Chicago Savings tebemoka už knygutėse
žymimas santaupas aukščiausius nuo
šimčius, kokie kad yra leidžiami pagal
Federalinės valdžios taisykles. Sudėti
niai nuošimčiai apskaičiuojami kiekvie
ną pusmetį.

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS
Ilgų metų patyrimas
Apdraustas perkraustymas
WA 5-9209
Chicago. Illinoi

DAUGIAU TAUPYSITE.
DAUGIAU PELNYSITE

LEO'S SINCLAIR SERVICF
LEONAS FRANCKUS
Stabdžiai. Sankabos. TransmisijoTune-up ir Motorų Remontą*-

5759 So. Western Avė.
Kampas 58th Street
Telefonas — PRospeet 8-9538

M O V I N G
Apdraustas perkranstyma*Įvairių atstumų

A. VILIMAS

Chicago Savings and Loan Assn
6245 S0. VVESTERN AVĖ.
TEL. GRovehilI 6-7575

CIZAUSKAITES - BALČIŪNIENĖS
REČITALIS DETROITE

DRAUGAS, šeštadienis, 1968 m. gegužės mėn. 4 d.

mų salės scenoje. Tokiu tragiš
ku įvykiu buvo nutrauktas šis
išskirtinis Vydūno minėjimas.
Visos kalbos ir atsiminimai,
neišskiriant ir gūdaus trenksmo
į scenos grindis, įrašytas į mag
netofono juostą. Artistei P. Pin-

ST. SLIŽYS

5

kauskaitei ir S. Šemeriui nebe
teko kalbėti apie dr. Vydūną. Ir
vėl mirtis išplėšė dar vieną te
atro meno veteraną Antaną
Sutkų. Tebūnie jam lengva Lie
tuvos žemelė
A. Krausas

Balandžio 20 d. Detroite Vio tės vokalo psichofiziologines sa
leta Čižauskaitė-Balčiūnienė dai vybes. Br. Budriūno “.Šauksmas”,
nų rečitalyje išryškino gana bra St. Šimkaus “Oi greičiau, grei
ngius muzikinius momentus, ku čiau” ir J. Karnavičiaus “Graži
tie prabėga greit, tačiau pasilieka nos arija” padvelkė naujumu ir
MOTINOS
a
ilgam. Negalima praeiti, nepami geriau įtikinančiu žodžio ir mu
nėjus šio rečitalio spaudoje vien zikinio turinio atitikimu.
Sekmadienį, gegužės 12
dėl parodyto tikro muzikos meno1 Pabaigai Ponchielli arija iš oPas mus rasite didžiausį pair muzikinės kultūros vertės, ku peros “La Gioconda” ir G. Pucsirinkimą Įvairiausių dovanų
rią tik nedaugeliui mūsų solistų cini arija “Vissi d arte” iš ope
pasiseka perteikti klausytojams. ros “Tosca” tiko koncerto fina
MOTINAI.
Kaip: Asmeniška
Solistė parodė, jog muzikos jėga lui, aiškiai reikalavę ir iš solis
kartoteka, raštinės reikmenys,
visų pirma turi įsitvirtinti pas pa tės balso kulminacinio taško. OAdresų suradimas ir kt.
Nuotr. Jono Gaižučio
tį menininką interpretatorių, ir perų arijos beveik visos reikalauja Violeta Čižauskaitė - Balčiūnienė koncerto metu Detroite. Akompanuoja Boies Whitcomb.
Atsiminkite ją pasiųsdami sveikini
tik tada auditorija pajus muzikos iš menininko visų dainavimo amo kortelę. Turime pasirinkimą: Moti
kilnumą ir grožį, jeigu bus pa parato faktorių kompleksinio pro
nai, Senelei ir kt. Dirmavonės ir Ko
tybiniame dramos teatre bei pa
rodomas tikras kūrinio išgyveni ceso. Violeta Čižauskaitė-Balčiū
munijos kortelės.
statęs Vydūno “Vaidilutę”, kal
mas, kuris išplaukia iš kompozi nienė savo kulminacijos tašką
bėdamas ir aiškindamas Vydū
toriaus sielos, norėjusios žmo pasiekė ir laimėjo finale, nes vi
IAMA STATIONERS
no dramaturgiją, 1968 m. ba
nėms padėti giliau jausti ir pa sų faktorių veikimas buvo nu
“THE SHOP U-NEED”
“THE SHOP U-N.EEK”
daryti gyvenimą gražesniu ir pra kreiptas į balso kokybės formavi
landžio mėn. 19 d. 5 vai. mirė
smingesniu. Tai buvo meninin mą.
6305-07 So. Kedzie
Tel. PR 6-9102
kės ir akademinė pasireiškimo
Teisinga balso atrama pas so
g. m. balandžio mėn. 5 d. įvy staiga — pabalo, šiek tiek pa
Dovanos, Kortelės, Raštinės Reikmenys ir Dennison Prekės.
"
forma, kurioje jautėsi muzikinis listę buvo geriausia visų balsą for ko Kaune, Politechnikos III rū sviro ir krito, kaip vienišas 10% — 20% — 30% pigiau mokėsit H
r?
už apdraudę nuo ugnies Ir automo
brendimas, platus savo profesi muojančių organų veiklos koor mų salėje (buv. Ateitininkų) dr. ąžuolas pakirstas lauke, atsi bilio pas
jos literatūros pažinimas, stilisti dinatorė, apsaugojusi jos balsą Vydūno gimimo šimtmečio mi
trenkdamas visa savo nugara F R A N K Z A P O L I S
nis įvairumas ir programos ver nuo gerklinio atspalvio. Kad ir nėjimas. Jį organizavo Politech
! rrirririrrRRffRRRRRRRRRRHRRRRRRRRRRR
3208% Mest 95th Street
ir pakaušiu, visu savo aukščiu
Chicago, Ulinols
k
n
tingumas.
teisinga balso atrama visada su nikos institutas ir Vilniaus Vai,s
į scenos grindis”, rašo mano (
Tel. GA 4-8(154 Ir GR (1-4330
■
Koncerto pradžiai V. Jakubėno mažina balso stiprumą, tačiau so tybinio universiteto bendra
*
bičiulis iš Kauno.
“Mėlyni varpeliai”, “Gėlės iš listės balsas aukštuose registruo
■
mokslinis fakultetas. Progra
šeino” ir Tallat-Kelpšos “Ne se skambėjo pakankamai garsiai,
Taip Ant. Sutkus, Kauno Vals
moje buvo numatytos dvi pa
margi sakalėliai” atskleidė šiuos bet ne rėksmingai. Balso diapozotybinio
teatro direktorius (1926
SIUNTINIAI I LIETUVA
skaitos ir keturi amžininkų at
kone liaudinių nuotaikų kūri no apačioje ir viduryje pagal dai
—
28),
Kauno
radiofono direk
COSMOS EXPRESS
siminimai. Vilniaus universiteto
nius, kompozitorių? perkeltus į au nuojamų frazių tesitūrines savy
torius
(1929
—
34)
yra
surežisa

MARQPETTE
GIFT PARCEL SLRV,
dėstytojas V. Bagdonavičius
kštesnio vertingumo, laipsnį. So bes balsas buvo sodrus, apvalus,
2608 69th St.
Tel. WA 5-2787
vęs
daugelį
veikalų
Kauno
Vals5515 S. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202 Fiil
2501 69th St.
Tel. WA 5-2737
listė panaudojo atitinkamo laip lakus ir aktyviai veržlus. Viole kalbėjo apie Vydūno kūrybą, o
3212 So. Halsted St. Tel. CA 5-1804 -«
kitas
dėstytojas
Trinkūnas
—
4,
Lietuvių
bendrovė
turinti
teisę
snio balso koordinaciją, kurioje tai gera mokykla padėjo išvystyti
GEGUŽES - MAY 2, 3 IR 4 D. D.
siuntinius siųsti savo vardu iš Clii- •«#
apie
jo
filosofiją.
Visi
stebėjosi
buvo ryšku balsą generuojanti ir vokalinius įgūdžius ir todėl jos
cagos tiesiai j Lietuvą..
Didelis pasirinkimas
Įvairių me
balsą rezonuojanti veikla, pasie dainavimas buvo malonus, emo jaunu mokslininku kandidatu
SOPHIE B^.CUS Rf’9 džiagų.
ital. lietpalčių ir kitų prekių.
TERRY CENTENARIO Imported
Trinkūnu,
kuris
labai
aiškiai,
vi

Priimami užsakymai automobilių,
kiama tik geros mokyklos dėka. cingas ir turiningas. Solistei pri
ŠEIMOS PROGRAMOS
šaldytuvų, televizijų ir t. t.
SPANISH RRANDY
Fifth $5.49
siems
suprantama
kalba
dėstė
Buvo malonu stebėti ir jausti, kai skirtinas ir jos aktyvus emocin
E. ir V Žukauskai
Kasdien nuo plrmadlen'o kl penk.
daugumai
sunkiai
įkandamą
fi

solistė aktyviai formavo patį gar gumas, kuris padėjo įveikti tech
ladlenio lu iki 11 vai. ryto
Šešta
ST. REMY Imported French BRANDY
Fifth $3-79
dieniais ir sekmadieniais nuc
Iki
są » ir tuo pačiu laiku nuspalvino ninius sunkumus ir buvo muzi losofiją.
- ......
S:30 vai. ryto
Vakarais otrmadieAmžininkų atsiminimu papa nlais 7 vai. vakaro.
jį lietuvišku koloritu. Aiški ir kos kūrinių išraiškingo atlikimo
MOUQUIN IMPORTED 10 YEAR OLD
SIUNTINIAI I LIETUVĄ
7159 South Maplesvuod A »<■<■>.
sakoti buvo numatyti šie: teat
taisyklinga dikcija Ir bendrai mu laidas.
Chicago. Illlnolr 6Pn?0
Fifth $3.79
BRANDY
ir kitus kraštus.
zikinių garsų artikuliacijos gera
Baigiant solistei linkėtina ne ro veteranas Antanas Sutkus, VISOS PROGRAMOS R W0PA
technika buvo viena iš sąlygų, pailsti sunkiame menininkės ke dramos artistė P. Pinkauskaitė, IT >0 kil. AM u 1027 mg FM P. NEDZINSKAS, 4065 Archer A v.
GRAIN ALCOHOL 190 Proof U.S.P
Fifth $4.89
kalbančių už solistės įsigytą pri lyje ir bręsti muzikoje pagal įsi- Mažosios Lietuvos atstovas S.
Chicago, III. 60632. Tel. Y A 7-5980
lelef. HEmlock 4-2113
Šemerys ir architektas V. Žem
valumą. P. Masėagni Santucos
RICCADONNA IMPORTED
kalnis.
romansas iš operės “Cavalleria
VEIIMOUTH dry or sweet
30 oz. Bottle
j .49
a relaxin.g pillow and a toy
Rusticana” reikalavo solistės pa
Pirmuoju savo atsiminimus
all In one! For the napping
stangų valdyti balso nukreipimą
pup! Made to the oontour
Fifth $4.39
MIDUOLIS LIQUEUR — 86 Proof
Į apie Vydūną papasakojo archi-•
that dogs laive. In anatomy
į pastovaus ir besikeičiančia tū
or bone shapet Coinės i n
• tektas Vytautas Žemkalnis. Jiš
o piginai print.
sketehės of
IMPORTED PEAR KRUSKOVAC
rio rezonatorius. Čia teko pastebė
ALKING
vaizdžiai pateikė savo atsimini
doggies. Also in leopard; ze
brą and Dalmatlan patterns
ti, kad balso rezonatorių komp
Fifth $4.98
LIQUEUR
mus net iš tremties dienų, pa
in flannel. O.r specify feolid
leksas buvo gerai, išlygintai val
ooLors
in
plush
nyl-pn.
Gr
’
e
en,
pasakojo apie rašytojų suvažia
NAP,
blue, wh-ite, pink, brown, red.
CHATEAU BEL-AIR CHAMPAGNE
domas, ir todėl buvo išvengta
gold. In 3 sizes:
12”, 18”.
vimą Augsburge, kuriame da
$4.98. 2 for $9.00; 25”. $7.98.
“lūžių”, kai buvo daromi balso
Pink Champagne or Sparkling
lyvavo ir Vydūnas ir buvo
2 for $15.00. Send cheak
nukreipimo perėjimai. Gera vaiFifth $-( .98
or monev order.
1< E S H
Bungundy
įsteigtas Lietuvių kultūros fon
P lt G D U O T.
Copyright.
cyba ir ekspresija solistei padėjo
das.
Pat. Pend. P. O. Box 1264,
palaipsniui pravesti perėjimus, ir
POPULAR BRAND OF 86 Proof, 6 year old
Southfield, Mich. 48075.
Rūmų vestibiuly buvo su
todėl tembrą formuojančių funk
CANADIAN WHISKY
Fifth $4.69
ruošta Vydūno raštų, fotogra
cijų pasikeitimai,, kurie visiems
nėra lengvai nugalimi, neprasifijų ir tapytų portretų parodė
Automobilio nelaimes atveju skambinkite
kišo ir techniški vęikalo atliki
lė. Joje galima buvo matyti Vy
(In case of accident, call)
a
or ALE, Case of 24—12 oz. T. A. Bottles Case $g.79 W
mo reikalavimai fhivo įveikti.
dūną Rokiškio gimnazijos mo
COUNTRY
AUTO
REBUILDERS
Penkios liaudies dainos, kurios
kytojų tarpe, besikalbantį su
solistės sąmoningai buvo pažy
prof. Jonu Jablonskiu Palango
GR 6 • 7777
24 hour towing Service
mėtos programoje “dainuojamos
je ir daugelį kitų nuotraukų.
Karoserijos taisymas, stabdžiai, motorai, tepimas ir
FRANK’S TV and RADIO INC.
be sustojimo”, auditorijos buvo Violeta Čižauskaitė - Balčiūnienė dai Salės scenoje kalbėjo dail. A.
nuoja
Detroite.
Nuotr.J.
Gaižučio
3240
SO. HALSTED STREET
Telef. — CA 5-7252
pertrauktos plojimais, kurie mu
Varno tapytas Vydūno portre
DIDELIS
PASIRINKIMAS
ĮVAIRIAUSIŲ
TELEVIZIJOS,
RADIO,
zikiniu požiūriu čia visai netiko.
tas.
STEREO APARATŲ PADAVIMAS IR TAISMAS. TAIPGI ORO
gytą
mokslą
ir
sielos
vidinį
jaus

Juk buvo norėta jas perteikti
VĖSINTUVAI IR SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI.
Po architekto V. Žemkalnio
kaip vieną programos punktą, iš mą, kuris menininkui tiek daug
pasako
ir
tiek
grožio
atskleidžia,
atsiminimų,
kalbėjo
Antanas
ryškinant jų skirtingą dinamiką
ir spalvas, o kartu ir jų apgalvotą ko jokie poetiškiausi žodžiai nega Sutkus. Jis savo pranešime lie
H I G H R A
sugrupavimą paggl muzikinės Ii išreikšti. Žinau, kad muzika tė Vydūno dramaturgiją ir jo
gramatikos paremtą moduliaciją. ir dainos nėra vien grožis, bet veikalų pastatymus. “Po kokių
Muzikalus ir lankstus akompa- kartu ir gėris ir nepaprasta jėga, 5 minučių nuo pradžios' prane
FRONT WHEEL ALIGNMENT — VVIIEEL BALANCING
nuotojas Mr. Boies Whitcomb su neleidžianti nustoti to, kas gra šimo, kai Sutkus pasakojo apie
BODY AND
FENDER
VVOKK
žiausia
ir
vertingiausia
žmogu

režisieriaus Vitkausko ir akto- i
siorientavo padėtyje, nors ir paro
PAINTING, MECIIANICAL REPAIR
per annum
per annuin
dė nepasitenkinimo publika. Gi je. Daina tebūna solistės gražia ir rių, statant Vydūno “Vėtrą”
on
regular
savmgs
on
investment
bonus
2423 W. 59th St., Chicago, III., 60629
solistė vis tiek maloniai tęsė dai prasminga gyvenimo dalimi, kad 1912 m., nesėkmę, nesėkmę dėl
ji
klausytojus
ir
toliau
džiugin

Savininkas — MIKAS ČESA8
Savings Insured to $15,000.00
veikalo nesupratimo, ir kaip vi
nas, nenorėdama suardyti dainų
pynės, kuri dėl auditorijos neap tų, nunešdama juos į naują, ku si, drauge su Vitkausku, ėmėsi £IIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII£
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
dairumo buvo kiek sutrukinėjusi. piną tikro grožio ir gėrio pasau giliau nagrinėti Vydūną, kad
4071 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632
Liaudies dainos sąvo kuklumu ne lį. Čia iškeltos kelios mintys bei tinkamai jį pateiktų scenoje,
pastebėjimai
tebūna
paskatini

reikalavo solistės pompastiškų
pastangų, tačiau gimusios liau mu jaunai menininkei žengti į
dies sielos gelmėse ir atliktos su neišmatuojamą meno galimybių
Kas tik turi gėrę skonį,
SIUVIMO Mašinos
parodyta joms meile ir išgyveni pasaulį.
mu, atskleidė tikrą muzikinio gro
viską perka pas Lieponį!
• 10 mėty nuo lietuvių muzi * BERNINA
žio tiesą.
* NECCHI
kos
klasiko
prof.
Juozo
Gruo

J. Strausso arija “Klange der
* ELNA
Helmat” iš operetės “Die Fleder džio mirties sukako balandžio * VI.KING
maus” ir R. Wagnerio
arija 16 d. Sukakties išvakarėse lie * PFAFF
“Dich theure Halle” iš operos tuviai muzikai ir buv. Gruodžio * SINGER
“Tannhaeuser” statė meninin mokiniai lankė jo kapą Petrašveicariškos, vokiškos, itališkos,
kei didesnius technikinius balso 1 šiūnų kapinėse prie Kauno. Vajaponiškos ir kitų firmų.
reikalavimus, kuriuos solistė įvyk 1 kare Kauno Juozo Gruodžio mu■A
dė sinchroninės veiklos pagal zikos mokyklos salėje įvyko mo- Taisome, parduodame ir nuomoja
FURNITURE CENTER, INC.
ba. Buvo gana ryšku solistės gar J kyklos pedagogų koncertas, at- me priienamomis kainom s ir sąly
so atakos formavimas, kuris pa 1 liekant daugiausia J. Gruodžio gomis Darbas greitas ir sąžinin
MARQUETTE PK., 6211 S. ffestern , PR 8-587b
gal frazių tesitūrą ir diapazono ! kamerinius kūrinius.
gas. Turime dalis, pritaikome pa
Vedėja* — J. LLEPONI8
gal skonį kabinėtus. Aptarnauja
padėtį buvo vietomis kietas ir ryš
me Chicagoje ir priemiesčiuose.
kus, minkštas ir sodrus. Solistė
WAGNER & SONS
— Adding Machines — BERNINA DISTRIBUTING CO.
taip pat gerai formavo garso ata Typewriters Checkwriters
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 Iki 9:30 /ai
Kiton,
Nuomoja
—
Parduoda — Taiso
ką, kai garsą lydėjo aktyvus iš
4214 So. Archer Avenue,
dienom nuo 9 vai iki 6 vai. vakaro.
NAUJOS
NAUDOTOS
kvėpimas. Balso atakos formavi Virš 50 m. patikimas patarnavimas Chicago, III. 60632, Tel. 927-0044;
Sekmadieniais atdara nuo 12 Iki 5 vai. popiet
NAUJOJE VIETOJE
mas yra pažymys geros mokyk
927-0045. Ved. Arvydas M. Dikinis
5610
S.
Pulaski
Rd.
Tel.
581-4111
los, kuri atkreipp’j^ėmesį į solis
lllllllllilllliuilllllliillllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllliur

DIENA

Tragiškas Vydūno gimiiiio
šimtmečio minėjimas Kaune

SKIP'S Self Service
LICtUOR STORE

$“

4.75"

TĘS
5.25%

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI

f

ATEITIES"

Šiais 1968 Laisvės kovos me
tais ATEITIS skelbia rašinių
konkursą visame laisvajame pa
saulyje gyvenančiam lietuvių
jaunimui. Konkursas prasidėjo
1968 m. vasario 16 d. ir tęsis
vienerius metus iki 1969 m. va
sario 16 d. Konkurse dalyvauja
visi, kurių raštai bus atspaus
dinti iki 1969 metų vasario 16
d. "Ateities’’ žurnalo numeriuo
se.
Konkursas skirstomas į se
kančias dalis, su specifine te
matika :

Kazys Varnelis

• Dali. Kazys Varnelis pa
kviestus profesoriauti Cliieagos
miesto kolegijom (Chicago City
College), kur jis nuo š. m. sau
sio mėn. dėsto aliejinę tapybą,
akvarelę, piešimą ir kitus meno
dalykus. Atsižvelgiant į K. Var
nelio akademinį išsilavinimą ir
profesinę patirtį, jam iš karto
suteiktas Assistant Professor
laipsnis. Kazys Varnelis taip
pat aktyviai dirba savo tapy
bą^ ir skulptūros studijoj. Ne
seniai jis dalyvavo Chicagos
Meno festivalyje (Chicago Art
Fdfctival), kuriame buvo išsta
tyti 7 jo darbai. Prieš keletą
dięnų 2 K. Varnelio darbai jury komisijos buvo atrinkti Chigos Meno instituto (Art Insti
tute pf Chicago) galerijai, ku
rios parodose jis ir anksčiau yra
sėkmingai dalyvavęs.
• “Dailės” klubo metinė pa
roda atidaroma šiandien (gegu
žės 4 d.) 7 vai. vak. Čiurlionio
galerijoje, Chicagoje. Parodoj
dalyvauja 12 dailininkų. Kaip Į
žinome, “Dailės” klubas išaugo
iš ankstesnio jaunųjų dailinin
kų sambūrio, įgyvendinusio tra-,
diciją rengti savo narių kasme
tines parodas. Persiorganizavęs
į “Dailės” klubą, sambūris tra
diciją tęsia — ši pavasarinė pa
roda kaip tik tai ir liudija. Šie

Kvadrato apoteozė

metinėje parodoje išstatyta aps
čiai aliejinės tapybos darbų,
mozaikos, akrilikos, kolažų, pie
šinių ir kt. Paroda galerijoje
tęsia iki gegužės 12 d. Lanky
mo valandos savaitės dienomis
nuo 6 vai. vak. iki 9 vai. savait
galiais nuo 10 vai. ryto iki 9
vai. vak.

1. Konkurse dalyvauti kviečiami
visi lietuviai fotografai, mėgėjai ir
profesionalai — gyvenantieji JAV ir
kitur.
2. Konkurse yra keturios skaidriu
grupės:
a) Gamtovaizdis
b) Portretas
c) Abstraktas
d) Eksperimentinės skaidrės.
3. Kiekvienas dalyvis visam kon
kursui gali pateikti ne daugiau kaip
aStuonias savo otografuotas skaidres.
Galima dalyvauti ir su mažiau negu
aštuoniom skaidrėm. Galima daly
vauti vienoje, keliose ar visose gru
pėse.
4. Skaidrės turi būti įdėtos j poierinius arba plastikinius rėmelius,
'ėmelių dydis turi būti 2x2 coliai.
Skaidrės įdėtos tarp stiklų nebus pri
imtos.

5. Kiekviena skaidrė turi būti pa
žymėta tašku kairiame apatiniame
kampe, kaip ji yra normaliai žiūrima
— be jokių aparatų.
6. Ant kiekvienos skaidrės rėmelių
turi būti užrašyta dalyvio vardas, pa
vardė. adresas ir skaidrės pavadini
mas. 5

7. .Prie skaidrės pavadinimo ant
rėmelių skliausteliuose turi būti pa
žymėta didžiąja raide, prie kurios
grupės ta skaidrė yra priskiriama:
G
P
A
E

—
—
—
—

Gamtovaizdžio grupė
Portreto grupė
Abstrakto grupė
Eksperimento grupė.

II. RECENZIJOS IR RE
PORTAŽAI:
1. Geriausias stovyklos ar kur
sų aprašymas, kuriame būtų
mažiausia impresionizmo, bet
geriausiai parodytas mūsų jau
nimo galvojimas:
I premija — vasaros stovyk
la veltui.
II premija — vasaros stovyk
la veltui.
III premija — liet. knygų rin
kinys.
2- Geriausias lietuviško koncerto
ar operos, vaidinimo ar minėji
mo aprašymas — reportažas:
I premija — 25 dol.
II premija — 15 dol.
III premija — 10 doi.
3. Geriausia knygos ar leidinio
recenzija:
I premija — 30 dol.
II premija — 20 dol.
III premija — knygų rinki
nys.

I. GROŽINE LITERATŪRA
1. Už geriausią novelę:
I premija — 50 dolerių.
II premija — 30 dolerių.
III premija — 20 dolerių.
2. Poezija (Bendroji tematika):
I premija — 30 dol.
II premija — 15 dol.
III premija — poezijos kny
gų rinkinys.
3. Geriausias kūrinys apie Lie
III. STRAIPSNIAI IR
tuvos partizanas:
STUDIJOS:
I premija — 100 dol.
II premija — vasaros stovyk 1. Visuomeninio sociologinio tula veltui.
III premija — poezijos kny
gų rinkinys.

Geriausia dovana
siusti į

vydas lietuvių rašomosios kal
bos istorijoje” ir “Žodyninės
slavybės Mažvydo raštų kalbo
je”, atžymėtini taipgi jo darbai
leksikos srityje, šiuo požiūriu
nagrinėjant kalvinišką Merkelio
Petkevičiaus 1598 metų katekiz
mą, moksliniuose leidiniuose pa
skelbti Kruopo straipsniai apie
lietuvių literatūrinės kalbos ir
dialektų santykį, L. Ivinskio
leksikografinius darbus, S. Dau
kanto žodynus ir kit. Nuo 1961
metų J. Kruopas yra didžiojo
“Lietuvių kalbos žodyno” atsa
komasis redaktorius.

LIETUVĄ
Vertingiausia dovana

DOVANŲ
PAŽYMĖJIMAI
Tik Dovanų Pažymėjimai yra
vertingiausia dovana ir daug
geriau negu siuntiniai. Jūsų
giminės tai patvirtins.
TIK DOVANŲ PAŽYMĖJI
MAI duoda galimybę Jūsų

giminėms pirkti viską ką jie
nori — Maistą, Rūbus, Me
džiagas. Batus ir daug, daug
kitų

reikmenų — ameriko

niškų, vakarų — europietiškų
ir vietinių — specialiose
Vneshposyltorg dolerių krau
tuvėse. J»tų giminės tai pa
tvirtins.

• Vatikano II-jo Susirinkimo
TIK DOVANŲ PAŽYMĖJI
dokumentų ir nutarimų lietu i
Atsiųsta paminėti
MAI duoda galimybę Jūsų
viškojo vertimo antrasis tomas
giminėms pirkti viską ką jie
• Filatelistų draugijos “LIE
nori SPECIALIOMIS, LABAI
jau baigiamas spausdinti Bos
NUPIGINTOMIS, KAINOMIS.
TUVA
”
biuletenis,
1968
m.
Nr.
tone, JAV-se, Lietuvių Enciklo
Jūsų giminės tai patvirtins.
pedijos spaustuvėje. Dokumen 3. Redaguoja, spausdina ir ad
JOKIO PAPILDOMO MOKĖS
ministruoja
Eugenijus
Petraus

tų lietuviškąjį vertimą paruošė
čiOnei Siuntėjui, nei gavėjui.
prelatas Vyt. Balčiūnas, kuris kas, 7742 So. Troy St., Chica
Užsisakyki t dabar. Užsisa
taip pat baigia parengti ir Vati go, III. 60629. Jubiliejiniais lais
kykite per
kano II-jo susirinkimo doku vės kovos metais biuletenis
INTERTRADE
mentų apžvalgą, komentarus ir išeina pasipuošęs spalvotu vir
EXPRESS
dalykinę dokumentų rodyklę, šeliu, kuriame dominuoja Vil
kurie bus atspausdinti trečia niaus senamiesčio vaizdas ir lie
CORP.
tuviškasis pašto ženklas, išleis
me tome.
125
E*$3rd
Street
tas 1938 metais, minint nepri
• Lituanistui Jonui Kruopui klausomybės atkūrimo dvide
New York, N. Y. 10010
šiemet suėjo 60 metų. Pokario šimtmečio sukaktį. Biuletenis
Prarykite neapmokamo
katalogo.
dešimetmečiais jis dirbo peda iliustruotas ir jame talpinama
įgalioti Podaroglfts. Ine.
atstovai.
gogo ir mokslininko darbą Vil daug filatelistams įdomios me
niaus Pedagoginiame institute, džiagos.
Vilniaus universitete ir Lietuvos
Mokslų akademijoje. Iš jo para
šytų, paruoštų ir išleistų darbų
pažymėtina: naujas fotografuotinis M. Mažvydo katekizmo lei
dimas su komentarais, minėtini
ir du platūs straipsniai — “MažNorėdami geriau aptarnauti mūsų gausius

Lietuvių foto archyvo spalvotų skaidrių konkurso
taisyklės
nežiūrint, kiek skaidrių yra patei
kiama. Dalyviai, gyveną vietovėse,
iš kur pinigų siuntimas yra suvaržy
tas. bus nuo mokesčio atleisti.
9. Skaidres ir mokestį siųsti šiuo

adresu:
Algirdas Grigaitis — L.F.A. kon
kurso vedėjas,
2081 Plainfield Drive,
Dės Plaines, Illinois 60618.
10. Gautos skaidrės bus saugoja
mos visomis esamomis išgalėmis. Ta
čiau. konkurso rengėjai nebus atsa
kingi už galimą skaidru) pažeidimą
ar pametimą laike konkurso ar per
siuntime.
11. Gautos skaidrės Lietuvių foto
archyvo bus peržiūrėtos ir priimtos
į konkursą arba atmestos. Tuo atve
ju. jei visos skaidrės vieno fotografo
bus atmestos, skaidrės bus tuojau
grąžintos siuntėjui; registracijos mo
kestis nebus grąžintas.
12. Priimtos skaidrės bus pateik
tos jury komisijai, kuri jas premijuos.
Jury komisijos sudėtis bus paskelb
tas vėliau.
13. Bus skiriamos trys (pirma, ant
ra ir trečia) premijos kiekvienai gru
pei ir taip pat bus premijuota viena
kaidrė kaip “geriausia konkurso
skaidrė".
14. Visos { konkursą priimtos skaid
rėš bus viešai parodytos publikai. Šia
proga bus įteiktos laimėtojams pre
mijos.
15. Skaidrės bus priimamos iki š.
m. rugsėjo 12 dienos.
16. Konkursui pasibaigus, visos

8. Dalyvavimo mokestis yra $2, skaidrės bus grąžintos siuntėjams.

atskirą specialistų komisiją;
nimo padėtį laisvajame pasau
III premija — 10 dol.
grožnei literatūrai vertinti ko
lyje:
4. Religinis - teologinis straips misiją sudarys mūsų rašytojai
nis (studija):
ir kritikai, reportažams — mū
I premija — 50 dol.
I premija — vasaros stovyk sų žurnalistikos atstovai, o
II premija — 30 dol.
straipsnius - studijas vertins
la veltui.
III premija — 10 dol.
akademikai - sociologai.
II premija — 25 do'.
2. Straipsnis geriausiai nušvieIII premija — 10 dol.
“Ateities” redakcijos adre
čiąs jaunimo padėtį pavergtoje
Konkursą vertinti ATEITIES sas : ATEITIS, 80 - 23 85th Dritėvynėje:
redakcija pakvies tris atskiras ve, Woodhaven, N. Y. 11421.
komisijas: kiekvienai sričiai po
I premija — 50 dol.
ATEITIES Redakcija
II premija — 30 dol.
III premija — 10 dol.
3. Ateitininkiškosios pasaulėžiū
Mūsų erdviose patalpose
ros studijinis rašinys( studija,
turime didžiausi pasirinkimą
kuriame būtų nagrinėjami pa
visu modernišku baldu, elek
saulėžiūriniai jaunimo klausi
mai) :
trinių krosnių, radijo ir tele
I premija — vasarb3 stovyk
vizijos aparatų, šaldytuvų ir
la veltui.
kitu namams reikmenų.
II premija — vasaros stovyk

žurnalas skelbia jaunimo rašinių konkursą rtn'° straipsnis apie mūšy jau la veltui.

LIETUVIŲ

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

2310 W. Roosevelt Road

MARQUETTE PHOTO
SUPPLY
REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite pirkdami čia
įvairių filmų foto aparatus bei
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų
aptarnavimas Atdara pirmad. ir
ketvirtad. vakarais iki 9 vai.

• vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vykti ir j kitus miestus)
• portretūra

• meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai

Tel. _ HY 7 - 4677
422 MENAI! AN STREET — RIDGEWOOI), N. Y. 11237

3314 West 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

1

Telef. PRospect 6-8998

SPARTA

M OV I N G
perkrausto baldas iš arti ir toli.

Katalogus
ir informacijas gausite pranešę
savo adresų
SPARTA
sav.: J, b. GIEDRAITIS, III Barry Drive, E. Northport, N. Y. 11731,
tel. (516) 757-0055 • Čikagoje Informuoja A. Daugirdas GR 6-7399.

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

ROOSEVELT PICTURE
FRAME COMPANY
Manufaeturers

parduoda TelPfunken, Grundlg, Olympla,
Zenlth, Bių-roughs, Royal, ITC ir kt. pro
duktus, tiesiai ir pigiau iš firmų sandėlių:

RAŠOMAS mašinėles lietuvių ir kt. kalbomis — RADIO - stereo,
consoles, transist. ir kt. — PATEFONAI — ĮREKORDAVIMO apa
ratai — SKAIČIAVIMO mašinos etc.

-----

-.............

....... P

METROPOLIS-RESTORANAS
6538 8. WESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL. - TEL. 476-9009
Vienintelis lietuviškus restoranas su gerais patiekalais, kaip šašlykas,
šnicelis Ir kt.. didelis pasirinkimas vietinių ir Importuotų gėrimų.
Lietuviškoj jaukioj nuotaikoj galėsite praleisti laikų, skaniai paval
gyti ir atsigaivinti.
Atdara kasdien nuo 3 vai. popiet iki vėlumos, šeštad. ir sekmad.
nuo 12 vai. d. iki vėlumos.
Visi prašomi atsilankyti.
Savininkai PETRAS IR ANTANINA KAUŠAI

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

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

CRANE SAVINGS
AND

PLENTY OF FREE FARKING SPACE

/13a

VESTUVĖMS IR BANKETAMS YRA PRIVATŪS KAMBARIAI
10 na 800 asmenų.

Sekmad. Ir šventad. nuo 1:00 vai. popiet.

STEVE GIAHAKAS, Artesian restorano įsteigėjas kviečia visus

lietuvius dabar lankyti KILTY'S restoraną, kol bus atstatytas
ARTESIAN restoranas. Atstatymo darbai jau pradėti ir tikisi ati

daryti rpgsėjo mėnesyje.
St. Gianakas dėkoja visiems lankytojams, kurie pareiškė
užuojautą dėl ištikusios nelaimės - gaisro, Artesian restorane.

Naujas aukštas dividendas

mokamas už investavimo
sąskaitas.

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

VALANDOS:

(2 blokai i rytus nuo Cicero Avenue)

lauki atmosfera — skanūs valgiai — skubus patarnavimas

ASSOCIATION

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

4545 West 95th Street, Oak Lawn, Illinois
Telef. — GArden 4-5800

LOAN

B. B. PIETKIEVVICZ, Prez.

Kilty's Restaurant

Atdara kasdien nuo 8:30 vai. ryto.

Tel. SEeley 3*471 f

Atdara pirmad ir ‘ketvirtad. 9-9 vai.; antrad.. trečiad. ir šeštad.
nuo 9 iki 6 vai. sekmad atdara nuo 11 iki 4:30 vai po pietų.

klientus, perėmėme
dar vienų restoranų Oak Lawn mieste. Gatite būti užtikrinti, kad
turėsite skanius valgius, skubų patarnavimų, kaip ir mūsų pir
mame restorane. Kviečiame ir lauksime jūsų atsilankant.

nuo

STAIGA

PIRMAD. ir KETVIRTAD.............9 v. r. iki 9 v. v.
ANTRAD. ir PENKTAD.................. 9 v. r. iki 5 v. v.
ŠEŠTAD. 9 v. r. iki 12 v. d. — Trečiad. uždaryta

J

%

STEIN TEXTILE CO
PAPUOŠKITE BUTĄ NAUJOMIS
UŽUOLAIDOM I S.
Įsigykite urminėmis kainomis iš tūkstančių jardų užuolaidoms de
koratyvinių medžiagų, ne iš mažų pavyzdžių, bet iš didelių ritimų:
damasko. blokados, “boucle’s" ir “fiberglass”.
PIRKSITE NEBRANGIAI IR GAUSITE DOVANĄ.
STEIN TEXTILE bendrovė yra ‘ pirmoji, kuri parūpino vilnonių,
šilko, nylons. taffeta, aksomo, ANGLIŠKŲ MEDŽIAGŲ paltams
ir kostiumams siuntimui artimiesiems į Lietuvą ir tolimąjį Sibirą
už žemas kainas.

616 W. Roosevelt Rd., Chicago 7, III., HA 7-3737
Atdara kasdien ir sekm 9:15 v. r. iki 5:30 vak. Pirmad uždaryta.

Nemokama vieta mašinoms pasistatyti už kampo j šiaurę
Jefferson Street — Chemin’s aikštėje

FILMŲ ĮVAIRUMAI

FLORENCIJOS

Parenkant geriausius
filmus vaikams

GELBĖTOJAS
Šiomis dienomis Coward Mc
Cann leidykla išleido Anglijoje
gyvenančio D. Tutajevo knygą
4 apie “gerąjį nacį’’ Florencijos
konsulą dr. G. Wolfą, kuris Ant
rajame pasauliniame kare, na
ciams okupavus Italiją, padėjo
florentiečiams gelbėti renesan
so miesto meno turtus ir stab
dė Berlyno vykdomąjį terorą.
1955 m. Florencijos miesto
taryba dr. Wolfui už drąsą,
žmoniškumą, broliškumą
ir
krikščionišką
sąžinę
sutei
kė garbės piliečio titulą.
Knygos, “Asmuo, išgelbėjęs
Florenciją”, autorius 303 psl.
veikale yra pririnkęs pakanka
mai faktų, kuriais dabar papil
dau savo apybraižą apie Flo
renciją: “Prie Arno vingio” (žr.
pr. metų rugsėjo mėn. 2, 9 ir 16
d. Kultūrinius priedus).
D. Tutajevas rašo, kai 1940
m. Berlynas paskyrė dr. Wolfą
Florencijos konsulu, dar fašisti
nė Italijos valdžia kontroliavo
savo kraštą. Tuo laiku rezer
vuotas, ramus konsulas tyliai
vykdė savo pareigas, bet kai
po kelių metų fašistinė Italija
pradėjo byrėti, naciams okupa
vus Italiją, meno mylėtojas dr.
Wolfas, net rizikuodamas savo
gyvybę, apėjo Berlyno įsaky
mus, švelnino nacinį terorą, tap
damas aktyviu antinaciu, nors
oficialiai, dėl bendros ramybės,
buvo įstojęs į nacių partiją,
pirmiausia pajuto žydai, kurie
Konsulo globojamą ranką
Italijos fašistams nerūpėjo, bet,
užėjus naciams, jie atsidūrė
mirtiname pavojuje. Konsulas
be Gestapo ir SS žinios išduoda
vo žydams įvairius suklastotus
pažymėjimus, o kartais klasto
tų pažymėjimų išgaudavo ir iš
ambasadoriaus. Dr. Wolfas net
slaptai vienoje viloje buvo susi
tikęs su besislapstančiu žydu,
JAV piliečiu, didžiuoju meno
ekspertu B. Berensonu. Už tokį
rašyto įstatymo nevykdymą jau
konsului grėsė koncentracijos
stovykla. Be gyvybių gelbėji
mo, dr. Wolfas padėjo floren
tiečiams slėpti vertingas tapybas ir skulptūras nuo Goeringo
suorganizuotų meno turtų gro
bimo grupių, kurios tokiame me
« no turtų lobyne .daug ką galėjo
išvežti į Vokietiją.

Taip pat konsulas per Vati
kaną ir ambasadorių stengėsi
paskelbti Florenciją atviru mies
tu, apsaugoti nuo bombardavi
mų ir karo veiksmų. Nors to
“gerojo nacio” pastangos gelbė
ti Florenciją nuo meno turtų
grobstymo ir sunaikinimo pil
nai neįsikūnijo, nes karo veiks
mai neaplenkė šio renesanso
miesto, net sunaikino šiek tiek
meno turtų ir vertingos archistektūros, bet dr. Wolfo kilnios

Labai daug tėvų stengiasi pa
rinkti tinkamus filmus savo vai
kams. Kurie gi, pagaliau, iš nau-

Magdalena Stankūnienė
Medžių pjovėjai (Nuotr. V. Noreikos)
Iš Dailės klubo parodos Čiurlionio galerijoje, Chicagoj

KULTŪRINĖ KRONIKA
• Chuliganizmas Vilniaus Fil
harmonijos koncertuose. Apie
tai kalbama “Literatūros ir me
no” balandžio 20 d. numeryje:
“Ne kartą jau buvo rašyta
apie žiūrovų — klausytojų el
gesį koncertų salėse. Deja, apie
tai tenka kalbėti vėl ir vėl.
Neseniai Valstybinėje filhar
monijoje vyko geros estrados
koncertai. Kas juose buvo, ne
galėjo nesipiktinti paskirų ekst
ravagantiškos išvaizdos jaunuo
lių elgesiu, peraugusiu į įžūlų
chuliganišką išpuolį.
Pirmoje koncerto dalyje, at
liekant azartišką “big bito” mu
ziką, balkonų šonuose susikon
centravę abejotino blaivumo il
gaplaukių jaunuolių būriai reiš
kė savo nesuvaldomą, laukinį
entuziazmą. Ką gi — azarte
♦pastangos sumažino nuostolius.
Ne veltui dėkingi florentiečiai !
konsulą pagerbė ir suteikė jam '
savo miesto garbės piliečio ti I
tulą.
V. Jakas

džiazistai, azarte klausytojai —
džiugūs riksmai, trypimas kojo
mis, švilpimas. Užsieny, sako,
būna dar blogiau... Jaunatviška
energija, azartas, betarpišku
mas — galima ir taip vadinti
tuos balkonuose besiraitančius
kūnus. Tačiau kai antroje koncerto dalyje į sceną išėjo daini
ninkė, švilpimai ir riksmai įga
vo kitą pobūdį.

davo filharmonijos administra
cijos darbuotojai, bandė tartis
gražiuoju, o kai tas negelbėjo
ir kažkurį chuliganą norėta pa
šalinti iš salės, kilo triukšmas
dėl tokio neregėto administra
cijos “įžūlumo”! Milicijos dar
buotojai, deja, atvyko jau po
koncerto, kuriame Goethės eilės
skambėjo nuorūkomis apmėty
toje scenoje.
Kokia laimė, kad į Vilnių nie
kada nesugalvojo atvykti Edita
Piaf ar Šarlis Aznavuras! Bet
Davidas Oistrachąs ir Sviatosla
vas Rįchteris dar gali būti apspiaudyti. Tiesa, į jų koncertus
šie chuliganai nesilanko, bet jei
gu sugalvotų spiaudyti ir ant jų,
— įeitų, kaip netrukdomi įeina
, dabar".

(Atkelta iš 4 psl.)
Giedoti nepaisant byrančių
ašarų
Dievas nėra miręs. Jis neturi
būti miręs ir mūsų sielose. Die
vo veikimas yra realus dabar,
kaip jis buvo, kai Kristus gimė
iš Marijos, kai jis maitino mixnias, kai Jis mirė ant kryžiaus.
Ne Dievo mirtis, o mūsų aklu
mas mus klampina. Gyvenimas
turi gelmę, kurios nei mirtis ne
paliečia, — turi aukštumas, ku
rių nei mirtis nepasiekia, — tu
ri jėgą, kurios nei mirtis ne
įstengia sutriuškinti. Jeigu mes
pažįstame tokį tikėjimą, turime
tokią meilę ir džiaugiamės to
kia viltimi, kuri mus iškelia
aukščiau desperatiškos buities,
'mes tikėsime Dievą. Nors mes
gyvenime nėštume mirtiną žaiz
dą širdyje, nors mes ir būtume
pažeidžiami liūdesio, bet kai bū
sime gaivinami tikėjimo, meilės
ir vilties, mes įstengsime nepra
rasti ryžto ir giedoti, nepaisant
byrančių ašarų.

PETKUS

Jf you enjoy tkc atniosphere |

Paskelbus kiekvienos dainos
pavadinimą, poeto ir kompozito
riaus pavardę, balkonuose kil-'
davo pragariškas nepritarimo
staugsmas, nors dainininkė dai-'
navo aistringas, poetiškas ir gi
laus dramatizmo kupinas dai
nas Goethės, Tuvimo, Galčinskio, Mandelštamo tekstais. Ne
gana triukšmo, dainos vidury
pasigirsta kretiniškų, užgaulių
replikų — į sceną ant artistų 1
galvų pabiro degtukai, nuorū
kos, šiukšlės ir netgi spiūvis, nu
kritęs kažkur prie pat ansamblio pianisto. Chuliganams programa pasirodė neįdomi, senamadiška.
Triukšmadarius nuraminti ei-

TĖVAS IR SŪNUS

of a Japonėse Zea Monse
and Alohalaud

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS

MODERNIOS

K<

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

mruif UMOMHB
« SMTMKKr Iff. JKT VEST « ME
IEBZIE, 790 STBEET IKTERSECTIOK
ta miik-.m art 925-1678

LAIDOTUVIŲ

MrtO Rmm hr traąi PnHh art tauta

DIREKTORIUS

Trys Modemiškos Koplyčios:
4605 ■ 07 South Hermitage Avenue

Highest Kates
on Savinos I

Telefonas — YArds 7-1741-2

4330 - 34 South California Avenue
Telefonai: LA 3 - 0440 ir LA 3 - 9852

GUŽAUSKŲ BEVERLY MILLS GELINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų laidotuvių
ir kitų papuošimų
2488 West

6Srd Street, Chicago

Telef. PR 8-088?

PR 8-0884

At Standard Federal Savings your savings earn at the highest rate

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
M R. NELSON,

paid by any savings institution in Chicagoland.

SAVININKO

SAINT CASIMIR
MONUMENT

YOUR SAVINOS

INSURED

CO.

3911 West lllth Street
Didžiausias Paminklams .-liiną
Pasirinkimas Visame Mieste

~^,ooo

,

Telef. — CEdarcrest 3 - 6335
Clinrtcred X- Snpervised
b> an Agency of the
United States Government

Vienas blokas nuo kapinių

PER ANNUM, CURRENT RATE

PASSBOOK

6

SAVINGS

IŠKILTI AUKŠČIAU
DESPERATIŠKOS BUITIES

ton parduoda savo sielą už paži vaizduojančiame kas bus
už
nimą, galią ir jausminį malonu 2,000 metų kitoje planetoje. Jau
subrendusiems.
jųjų yra patartini žiūrėti mokyk mą, kai tuo tarpu Elizabeth Tay- nuoliams: tik
linio amžiaus vaikams, paaugu lor dėvi ekstravagantiškus drabu i Vaikams: ne.
siems ir jaunuoliams? Čia duoda žius ir vaikšto, nepasakiusi nė žo I “Tarzan and the Jungle Boy”
me tokių naujausių filmų, besi- džio. Jaunuoliams: tik subren- |—eškodamas džiunglių berniu
ko, kuris pradingo prieš šešetą
peršančių tėvų ir vaikų pramo dusiems. Vaikams: ne.
metų (antros kartos Tarzanas?'),
gai, sąrašą iš PTA žurnalo (ge i
“Planet of the Apes” —Simie- Tarzanas sukelia smarkią kriaę
gužės mėn).
čiai, nors yra civilizuoti ir žmo vienoje vietinėje tautelėje.- Šei
“Blackbeard’s Ghost” — A- nės, bet klajoja kone kaip lauki mai: taip , ypač mėgstantiems
zartinių lošimų “caras” nori pa niai gyvuliai šiame satyros ir Tarzaną.
.:
kenkti ir uždaryti senų moterė mokslinio fantazijos mišinyje,
St. S.
lių laikomą istorinę Mėlynbarz
džio svetainę Naujosios Angli
jos universitetiniame mieste. Peter Ustinov — piratas vaiduok
lis, pasmerktas klaidžioti pragaro
kančiose, kol jis nepadarys gero
darbelio, pagaliau, sugeba tai at
FUNERAL HOME
likti. Visai šeimai taip tikrai džiu
ginanti komedija.
T H RE E
“Bye Bye Braverman” — Ketu
ri žydų intelektualai, sunerimę
AIR-CONDITIONED CHAPELS
dėl atslenkančio senesnio am
Parking Facilitiea
žiaus, keliauja į draugo laidotu
ves, jo mirtyje matydami savo pa
6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpublic 7-8600
čių mirimą. Jaunuoliams: be sko
nio ir net neįdomus suaugusiems.
Vaikams: ne.
“Dr. Faustus” — Richard Bur

MONTH

CERTIFICATES

Earnings are added and
compounded four times a
year. 4.75% compounded

Issued in minimum

K LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

amount of $10,000

■

quarterly is 4.83%. Build

and larger amounts

your savings with ■ passbook account. Develop the
habit of saving regulariy.

in multiples of

|

$1,000.

P

'

Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asoctacljoe Nariai

STEPONAS C. LACKAMNCZ
Tel. REpublic 7-1218
Tel. VIrginia 7-6672

2424 W. 69th STREET
2814 W. 28rd PLACE

PETRAS BIELIŪNAS
SAPETY ASSURED
Tour tavlngt ar* prot.ct.d by aur graa. .Irangth In

oar

Kiund a»*ti, aur eor-iul op.rating po ličio. and by

buuranc* of

account. ta $15,000 by Th. F.deral Sarvingt and Loaa In.uranaa
Corporation, a F*rmon*nt Agaflcy of tba U.S. Gov*mm*n«.

Pstsbook Savings In by tha lOth of tho Month Eera from the lot

ASSETS OVER $125,000,000.00
RKSERVES and SVRPLL'S OVER $10,500,000.00
Oyer 2 (Įmes legal reąuirenient

fB

8807 S. UTUANICA AVĖ.

P

8854 S. HALSTED STREET

ANTANASM. PHILLIPS

|

h
P

STANDARD

FEDERAL
SAVINGS
•

Chicogo,

60633

•

9bana VI 7-1141

OMN MOK. aad THUIO. 9 te 0, TOtS. and HH. 9 *» 4,
SAU 9 ta U Mmhh WEDNE0AT-CIOSEB

Tel. YArds 7-1011

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ.

Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN

8819 SO UTUANICA AVĖ.

Tel. YArds 7-1188 — 1180

YASAITIS — BUTKUS

f
Į

Tel. YArds 7-8401

POVILAS J, RIDIKAS

f
I
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Tel. LAfayette 8-8572
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LAWN FUNERAL HOME
Sigmund J. Sutkus
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DIDIEJI RUSŲ
IŠRADIMAI

KEISTAS SUTAPIMAS

Kaip tėveliai, taip vaikeliai

Pagyvenusi moteris, neseniai
palaidojusi savo vyrą, nuvyko
pasisvečiuoti pas savo anūkus
į New Yorką. Kartą vakare ji
pirmą kartą savo gyvenime pa
ragavo vvhisky. “Žiūrėkite, —
tarė ji, — tai įdomu! Skonis vi
siškai toks pats, kaip vaistų, ku
riuos kiekvieną dieną prieš val
gį priiminėdavo mano velionis
vyras”.

Lietuvoje pradžios mokyklos
trečiai klasei skirtas vadovėlis
“Gimtasis žodis” atskleidžia
nuostabių dalykų, ir, taip sa
kant, tuo į dulkes sumala visas
laisvojo pasaulio enciklopedijas.

Kas išrado radiją

Vadovėlyje straipsnyje “Di
dysis rusų išradimas” rašoma,
kad radiją išrado rusas Alek
sandras Popovas 1895 m.

Kas Išrado lėktuvą
Redaguoja dr. S. ALIŪNA8

PAMOKYMŲ REIKŠMĖ
vardžių nepasirašo. Taip sa
kant, išdrožia nuostabias lekci
jas ir kvailiais išvadina kokius
vieno ar kito parengimo ruošė
jus ir tai be jokio atlyginimo,
net nenori, kad ir pavardes kas
nors žinotų.

Svarbiausias žemėje dalykas
yra mokyti, tam juk ir milijo
nai išleidžiama, tačiau žemėje
labai daug yra pamokymų dy
kai. Kas šiandien ko nemoko?
Moko tėvai vaikus ir vaikai tė
vus, recenzentai menininkus ir
klausytojai recenzentus. Ir tie
siog žemėje būtų baisiai liūdna,
jei niekas nieko nebemokytų. Ir
viskas vis taip už dyką, be dide
lių išlaidų.
Va, vienas moko, kad tas
kvailas visus pinigus deda j pa
galvę ir sau gaili net torto ga
balėlio, gi kiti moko, kad tas
kvailas, viską išleidžia ir nepa
sideda juodai dienai. Šis gi at
sako, kad taupytojas, juodos
dienos belaukdamas, visą gyve
nimą juoda diena sau paverčia.
Arba koks moko, kad tas ir
tas valdyboj blogai dirba. Ir
koks džiaugsmas, kad, taip sa
kant, žmogus, kuris sėdi sofoje
ir kopūstų su dešrom namuose
prisikirtęs ir niekur iš namų ne
išeidamas, negaili brangiausio
žmogui reikalo — patarimo. Na
va, kitas sako, kad štai anas
minėjimą surengė nekaip, kad
tas ir tas blogai buvo. Na, ir
tiesiog džiaugtis reikia tokiuo
pamokymu, kuris nieko nekai
nuoja. Reikia tikėti ir to mo
kytojo pamokymu, kuris nieko
nekainuoja. Reikia tikėti ir to
mokytojo nuoširdumu, nes jis
pats, siūlomas j rengimo komi
tetą, neina iš idealizmo, nes juk
tada nebūtų mokytojo, o moks
las juk neįkainuojamas turtas,
nes nuo švietimo sistemos visas
gyvenimas priklauso.
Paskaitykime kokių laikraš
čiuose nuostabių pamokymų. Ir
vis už dyką. Ir tie mokovai daž
niausia tokie kuklūs ir tokios
didelės asmenybės, kad net pa

Šitokių Lietuvių Bendruome
nės, teatro, mokslo, meno, kul
tūros ir lietuvybės gelbėtojų yra
labai daug, kiek tik nori. Ir jų
dauguma nenori jokio atlygini
mo, netgi garso, už ką Ameriko
je taip pat pinigą moka.
Yra ir kitokių možytojų, ku
rie yra tokiais tikrai iš pašau
kimo. Pavyzdžiui, toks Augustaitis “Naujienose”, tai tikras
matematikas. Jis vis taip kietai
visus moko, vis plaka, net ir mi
rusiam prez. Smetonai mokslo
nepagailėjo ir taip jau nelabai
minkšto, vis botagu pašmagodamas. Nepagailėjo pamokų ir
adv. Skipičiui ir eilei kitų. Tik
ras šaunaus mokymo pavyzdys.

Spektaklyje pilna mokytojų,
kurie moko solistą dainuoti,
aikštėje pilna, kurie moko fut
bolą lošti, namuose sėdinčių,
kurie moko visuomenės veiklos,
taupytojų, mokančių aukoti, ir
taip malonu, kad lietuviškoji
mokymo sistema klesti. Ir svar
biausia, kad tie mokytojai daž
niausia turi teisingumo pajau
timą ir su Ant. Gustaičiu sako:
Man nebaisi teisybės saulė,
Nebaisūs atdūsiai kančių,
Galiu nujoti per pasaulį
Ant savo artimo pečių.
P. V.

Prieš metus laiko, prisiskai
tęs draugiškoje ir nedraugišje spaudoje apie kultūrinius
mainus su ruseliais, nuspren
džiau ir aš pamainikauti su jais.
“Susirgau” porai dienų darbe
ir išvažiavau, kaip mano tėvas
į atlaidus, į sovietų atstovybę.

Atlikau daugiau negu velykinę
išpažintį. Pripažinau, kad vokie
čiai buvo labai blogi žmonės,
nekultūringi, žiaurūs, kad jie at
skyrė mane nuo žmonos. Vėliau
užpuolė kapitalistai amerikonai
ir nuvežė į Ameriką. Buvo labai
blogai bet jau apsipratau su do
leriais automobiliu ir namu.
Trūksta tos perskirtos žmonos.
“Labai prašau, jus, mielieji
draugai, leisti jai į čia atvažiuo
ti”. — “Aa a, aa a, tai tu toks,
ir toks, ir toks...” Jų veidai plie
niniai ir nė kiek nešvelnėjo,
nors aš jau beveik visą savo
kultūrą mėginau atiduoti. Tada
pasiūliau aiškius mainus, prisi
mindamas čigonų mainų takti
ką.
— Žiūrėkite, mano žmona,
kurią jūs turite jau daugiau

l kaip 23 metus, nėra jaunesnė.
1 Tuoj reiks jums mokėti jai se
natvės pensiją, o jei išleisite,
tai viskuo aš turėsiu rūpintis...
— Niet, nes ji daug šnekės
prieš mus.
— Mieliausi draugai, aš paža
du, kad ji ir aš būsime tokie
jums geri, kaip mūs abi Salomė
jos kartu, skaitysime “Pravdą”
ir “Tiesą”, sakysime, kad rusų
niekada Lietuvoje nebuvo, o jei
ir buvo, tai tik kaip geriausi
svečiai, vyresni broliai. Jie nie
kada nežudė lietuvių, o jei koks
lietuvis nusišovė miške, tai bu
vo vidalis reikalas. Jei aikštėse
kada nors buvo lavonų, tai mes
nematėme. Prie krautuvių žmo
nės niekada nieko nelaukė, o
susirinkdavo tik pasikalbėji
mams. Darbu, maistu ir buta:s
visi lietuviai aprūpinti tik vy
resniųjų brolių dėka. Aš jau pri
žadu, kad žmona, prieš išvažiuo
dama, aplankys Šv. Kazimiero
bažnyčią, kurioje yra komunis
tų ateistinis muziejus ir pasi
mels jūsų dievams. Be to, mes
pasižadėsime, kad atgal negrį-

suknelė

Tame pačiame vadovėlyje 205
puslapy rašoma, kad elektros
lemputę išrado A. N. Lodyginas
ir jo išrasta lemputė yra dabar
tinių lempučių motina.

— Ar poniutė esate gimininga
su jaunavedžiais?
— Ne. Esu uošvienė.
Tautin ų šokių šventei besiruošiant
kam.tetas šoka paruošiamąjį šo
NEMIGOS PRIEŽASTYS
kį.

Esą, kai vyras negali vakare
užmigti, tai dažniausiai dėl to, Spygliuotinė kronika
kad jis rūpinasi rytdiena, o kai
— “Sandaroj” rašoma, kad
neužmiega moteris — ji besirū Bičiūnai turėjo “diplomatinių
pinanti apie tai, kas buvo va svečių: Argentinos konsulą su
kar.
žmona, Graikijos konsulą su
žmona”...
IŠVADA

Kas išrado tlektros lemputę

— Be abejo, kartais tenka visus
ėmiau šiek tiek stipresnio.
"ūpesčius šveisti šalin.

Taigi, kaip matyti, ne kokie
ten Marconi, broliai Wrightai
ar Edisonas išrado radiją, lėktu
vą ar elektros lemputę, bet ru
sai, taigi, reikia deginti visas
enciklopedijas. Vadovėlyje yra
ir daugiau rusų padarytų išra
dimų, tačiau nieko nėra para
Už geležinės uždangos kur
šyta, kas išrado tuos rusų išra
suoja
komunistinę didybę liudi
dėjus ir pagrindinį tikrai Rusi
jantys
juokai, kuriuos čia ir
jos išrastą įrankį — bizūną.
spausdiname.
M.
Klausimai armėnų radijui
Jerevane ir jo atsakymai
Kl. — Ar bus pinigai, kai bus
pastatytas komunizmas?
Ats. — Apie tai yra kelios
nuomonės. Revizionistai sako,
jog bus. Dogmatistai sako, jog
nebus, bet mes, tikri marksistai,
sakome, jog pas kai kuriuos tų
pinigų bus, pas kai kuriuos ne
bus.
*
Kl. — Ar įmanoma išsikaps—Vyreli, aš nesuprantu, kam tyt iš neįmanomos padėties?
tu ištisus metus vargsti rašydamas
Kl. — Klausimus apie žemės
knygą, jei už trejetą dolerių gali
ūkio
padėtį prašome adresuoti
nuslp'rkti knygą kurią parašė ra
“
Žemės
ūkio” valandėlei.
šytojai klasikai?

Klausimai ir atsakymai

komunistinei didybei pagerbti
Kl. — Ar teisybė, jog Maskvope, Raudonojoj aikštėj, darbi
ninkams dalinamos mašinos?
Ats. — Ši žinia reikalauja ke
lių mažų pataisų. Pirma, ne
Maskvoje, bet Leningrade. Ant
ra, ne Raud. aikštėj, bet prie
Ermitažo, o trečia — ne maši
nas, bet dviračius, ir ketvirta —
juos ne dalina, bet vagia.

*
Kl. — Kodėl radijo Jerevano
juokai tokie kvaili?
Ats. — Užtai, jog jie sugal
vojami Maskvoje.

Petriukas atsiduria teisme
liudytoju.
— Tu matei visą ginčą tarp
kaltintojo ir jo žmonos. Ką tu
apie tai pagalvojai? — sako tei
sėjas.
— Nusprendžiau niekada ne
vesti, — atsako Petriukas.

KNYGŲ BIZNIS

Gegužės mėn. LB vykdant
knygų pirkimo vajų, vienas ko
respondentų paklausė leidyklos
savininką:
— Kaip einasi biznis?
— O gerai. Mūsų katė kny
gų sandėly pagavo vakar tris
peles.

Kl. — Ką reiškia tautų drau
giškumas ?
Ats. — Tai draugiška koope
racija tarp tautų. Pavyzdžiui,
kai visos tautybės susirenka iš
karto ir muša rusus.
♦
Kl. — Kodėl tarptautinėje pa
rodoje armėniškasis 3-jų žvaigž
džių konjakas gavo aukso me
dalį, o 5-ių žvaigždžių konjakas
jokio ?
Ats. —- Ir mes tuo nustebę.
Visos bonkos buvo pripildomos
iš tos pačios statinės.
*
Kl. — Kokį efektą duos įvė
limas 5-ių dienų darbo savaiės ?
Ats. — Milžiniškas santau
pas valstybei. Dabar žmonės te
galės vogti 5-ias dienas savaiėje.
*
Kl. — Kaip miršta supuvęs
tapitalizmas ?
Ats. — Gražiai, labai gražiai.

“Kas daryti, kai viduriuose
atsiranda dujų? Į šį klausimą
atsakysiu trumpai, būtent: du
jų nereikia laikyti. Kaip tik jos
paspaudžia, tai reikia išleisti.
Nesvarbu, kur tu būtum ir ko
kioj svarbioj kompanijoj. Kai
dujos pasiprašo, tai rask progos
jas išleisti. Sulaikomos dujor
gali tikrai brangiai kainuoti:
jos gali pakenkti sveikatai
Kl---- Ar įmanoma Armėnijo
susirgdinti, kad net pateksi į li je pastatyti komunizmą?
goninę, kuri gali nulupti daug
Ats. — Įmanoma, bet pirma
pinigų”.
išbandykime tai Gruzijoje.
Na, ir kaip gali žmogus dak
*
tarui netikėti, jei Tėvynė?
Kl.
—
Ar
įmanoma
Suomijoj
“Sveikatos skyrių’’ veda net
du gydytojai — dr. P. Zalato- vest socializmą?
Ats. — Įmanoma, bet būtų
ris ir dr. A. Grigaitis.
raila.

Kadangi Argentinos konsule
yra panelė Lucrecia Istueta Landajo, tai, reikia manyti, ei
dama į svečius, ji pasivertė vy
ru, o kad būtų tikriau, dar ir
žmoną pasirūpino.

BENDRADARBIAVIMAS

Nedidelio miestelio telefono
centralinę vis kažkas vargina,
klausdamas laiko. Kartą budė
tojas nebeteko kantrybės:
— Kas jums yra, po kelmų,
kad mane nuolat varginat?
— Esu fabriko sargas ir no
riu žinoti tikslų laiką sirenai.
— Dar to betrūko: juk aš
laikrodį pagal jūsų sireną nu
statau !
KARAS IK TAIKA

— Reikia sustabdyti karą.
— Bet kaip?
— Reikia sumušti priešą.

Mūza atsiuntė eilėraštį:

“VIESULO MERGAITĖ”

Jau ir mano sijonėlį
L'nksmas viesulas pakėlė.
Ir nuplėšė man jo pusę —
Moderni dama aš būsiu.

Pažemiai lig debesų —
Devintam danguj esu.
Tik truputį neramu:
Gal išvyti iš namų.

Bet ir tai man nesvarbu —
Mylimės su arabu.
Atsiras dar mudviem vietos
Ir ne ant šitos planetos.

r

Ten taip linksma, taip gražu!
Greitai būsiu su stažu.

—O—

♦

“Tėvynės” balandžio 19 d. nu
mery dr. Petras Zalatoris duo
da tokius reikšmingus ir mūsų
visuomenę galinčius sukrėsti
medicininius patarimus:

ŽMONA KULTŪRINIŲ MAINŲ
ŽENKLE

— šiaip ar taip, jūsų
— Prašau pakartoti, koks jūsų
telefono numeris?
pertrumpa.

Pasirodo, kad lėktuvą išrado
rusas Žukovskį, taip rašoma
minėto vadovėlio straipsnyje
“Aviacijos tėvas”. Lėktuvo iš
radėjas Žukovskis gimė 1847
m., mirė 1921 m.

Kad nepatektum į ligoninę

Išsigandusieji, kad spygliuose ne
rastų savo pavardės.

VESTUVIŲ PUOTOJE

Komplimentai humorui
— Kas nuolat juokiasi —
kvailys, kas niekada nesijuokia
— sukčius.
Ispanų priežodis

DALINAMĖS PATYRIMU

— Tai, kas juokinga, smogia
geriau, negu bet kuris ginklas. ,
Prancūzų priežodis

— Kas tapo juokinga, jau ne
manome pakelt ir kiaulių
gali būti pavojinga.
migį.
Volteras
Šį Pr. Raščiaus eilėraštį per
Mus kasdien rajonas badė spausdiname iš š. m. “Pergalės”
— Niekas taip ryškiai nepa
dygiai. 2 nr. gegužės 1-sios proga ko- rodo žmonių charakterio, kaip
Badė, sekė pasaką be galo:
jų mokėjimas pastebėti juokin
'munistinei pažangai pagerbti.
— Viską,
ga.
Goethe
viską
— Juokaujant pasakoma tie
APIE ŠOKIUS
į aukštesnį lygį
sa.
Lotyniškas posakis
jūs pakelti
Du šuniukai stebi moderniš
būtinai privalot,
— Humoras — didelė jėga.
kus šokėjus. Taria vienas ant
Mes ir kėlėm —
Niekas taip nesuartina žmonių,
ram:
šakėm,
“Jeigu aš taip pradėčiau rai kaip geras nuoširdus juokas. O '
rankom,
tytis, tai mano šeimininkas tuoj suartinti žmonts — svarbiau
kojom — užduotų man vaistų nuo kirmė sias meno uždavinys.
prakaitavom per naktis
L. Tolstojus
lių”.
nemigę...
XI gaivujum,
įtemptai galvojom,
ką dar kelti
EMIGRACIJA IR INTEGRACIJA
į aukštesnį lygį...
Ar mums profesorius nesakė,
Na, ir štai
Kad emigracija tai ne kastracija?
galvojimo to
Ar nevilioja tavęs juodakė
vaisiai:
Ir akimis, ir nacija?
kiaulėms lovį
Tau emigracija tai integracija
palubėj įtaisėm!
Margų mergų pilnuos rajonuos.
O dabar
Turi tu mylimą, kur skleidžia šilimą.
į kuo aukščiausią lygį
Apsieini ir be Aldonos.
(Laiškas iš kolūkio
“Stenkis aukštyn”)

Ekspertas yra toks žmogus, kuris
pasako tą. ką tu žinai, tik daug
nesuprantamiau.

Šime, kol ten bus vyresnieji pla
čios tėvynės broliai.
Po šešių mėnesių gavau iš
žmonos laišką, kad ji sulaukusi
“niet” iš naujų carų sostinės.
Nenusimenu, nes mano drau
gas jau gavo septintą “niet”, o
aš — dar tik pirmą.
Motinos dienos dovana. “Mamyte, tu vis bijodavai, kad nesudaužyčiau tos brangios vazos. Dabar tavo
Mainlninkas
rūpesčiai jau baigėsi.”

— “Mūsų pilvas, kaip žinote,
yra uždarytas”.
Dr. P. Zalatoris
*
— Politika yra perdaug rim
tas dalykas, kad ji būtų palikta
vien tik politikų žiniai.
— Gen. Charles de Gaulle
— Politinių pasikeitimų re
zultatai retai kada būna tokie,
kokių tikisi draugai ir kokių bi
josi priešai.
— T. H. Huxley

“Visur galime rasti pamišėlių
netgi bepročių namuose”.
B. Sliaw

