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EGZODO LITERATŪROS
GRĮŽIMAS TĖVYNĖN
Mažai ką būtų galėję sukurti
rašytojai, jei būtų likę tėvynė
je*). Tačiau, ką vertingesnio
jie sukūrė už Lietuvos, integra
liai priklauso lietuvių literatū
rai. Istorinėj perspektyvoj jiem
natūraliai skirta užpildyti tą
tuštumą, kuri buvo susidariusi
po karo.
Iš tiesų, žvelgiant iš atokes
nės perspektyvos, per didesnę
šio laikotarpio pusę lietuvių literatūron neabejojamai vertin
gesni indėlį teikė pasitraukusie
ji, o ne tėvynėje pasilikusieji ra
šytojai. Visą pirmąjį pokario de
šimtmetį Lietuvoje buvo maža
kas veringesnio sukurta. Gi lais
vajame pasaulyje pirmasis de
šimtmetis buvo itin kūrybiškai
našus, atėjus naujai brandžiai
žemininkų kartai ir aktyviai besireiškiant gausiems vyresnie
siems rašytojams. Todėl ir gali
ma pagrįstai sakyti, kad tas de
šimtmetis lietuvių literatūroje
beveik išimtinai priklauso egzo
do literatūrai, nes ji neabejoja
mai persvėrė tėvynės literatūrą.
Dėl ko Lietuvoje pirmojo de
šimtmečio literatūrinis derlius
buvo toks nederlus, netenka
daug aiškinti. Visą šį dešimtme
tį vyko tautos tragiškai bevil
tiška partizaninė kova prieš jos
laisvę užsmaugusį okupantą. Pa
laužti tautos atsparai okupantas
savo propagandai mobilizavo ir
visus rašytojus, įpareigodamas
juos dergti nepriklausomą Lie
tuvą, plūsti banditais laisvės ko
votojus ir šlovinti “išvaduoto
jais” pavergėjus, vaizduoti kol
chozų rojų ir skatinti “soclenktynes”. Iš šalies sunku ir įsivaiz
duoti, ką tai reiškė lietuviui ra
šytojui patriotui. Tai buvo lai
kas, kuris reiškė “progą” tik
menkystėms,
prisitaikėlėiškoms
kreatūroms. Tai ir apsprendė tė
vynės pokarinę literatūrą: iš
vienos pusės, terorizuojamo lie
tuvio patrioto rašytojo konvul
siškas bandymas “šokti” pagal
V. Mykolaičio-Putino eilėraštį
“Šokėjas”, kur “Mažam šokė
jui” dirigentas įsako:
Aš grosiu tau vieną vienintelį
šokį.
Tą šokį gerai įsiminki
Ir kito ieškot nemėginki.
*) Čia spausdinamas straipsnis
yra ištrauka iš dr. Juozo Girniaus
studijos "Visumos žvilgis j mūsų
egzodo literatūrą”. Visa studija
telpa septynių autorių kolektyvinė
je knygoje ‘“Lietuvių literatūra
svetur 1945 - 1967”, leidžiamoje Į
Laisvę fondo.
Knyga "Draugo”
spaustuvėje jau atspausdinta ir
atiduota r'šyklon. Leidinys yra 697
psl.-— tai svarus laisvės jubilieji
nių metų indėlis kultflrinin mūsų
aruodan.

\’s»> '

Šiame numery;
• Šventės, datos ir parengimai.
• Egzodo literatūros grįžimas
tėvynėn.
• Vlado Šlaito eilėraščiai.
• K. Almenas vėl keliauja išil
gai Afrikos.
• Gamtamokslis ir moralė.
• Konkursas Bendruomeninėms
Mišioms sukurti.
• Spalvotų skaidrių konkursas.
• Kultūrinė kronika.

JUOZAS GIRNIUS

Ir nieko daugiau negalvoki,
Tik šoki ir šoki, ir šoki,

iš antros pusės — įvairių prisi
taikėlių ir menkatalenčių iškili
mas iš kelintaeilių į pirmaeilius
aktorius.
Savų komunistinių (ar komu
nistuojančių) rašytojų buvo tik
saujelė. Bet fatališkai mirtis vie
ną po kito išskynė pačius pa
grindinius rašytojus, kuriais ko
munistai galėjo remtis: S. Nė
ris mirė 1945 m., L. Gira —
1946 m., P. Cvirka — 1947 m.
Liko tuštumoj iš vyresniųjų
viešpatauti tik gana vidutinio
talento A. Venclova.
Visi nekomunistiniai rašytojai
turėjo “persiauklėti”: vieniems
buvo suteikta malonė tai pa
tiems atlikti, antri “perauklėji
mui” buvo išsiųsti į Sibirą, trer
ti liko tiesiog užgniaužti. “Sočia
listiniam realizmui” natūraliau
galėjo prisitaikyti tradicinio
buitinio realizmo atstovai, kaip
A. Vienuolis ar I. Simonaitytė.
Kitiems tai vyko sunkiau ir tru
ko ilgiau, jei apskritai pavyko.
S. Čiurlionienė, P. Vaičiūnas, A.
Lastas ir mirė, naujų knygų neišleidę, nors išgyveno dar kelioliką metų. Anksti (1947 m.) mi
rė B. Sruoga, spėjęs naujai pa
rašyti tik nacių kaceto atsimi
nimus “Dievų miškas” — išleis
tus tik 10 metų po jo mirties!
1950 m. žuvusio K. Jakubėno
poezija buvo išleista tik po septynerių metų (1957). K. Boru
ta perėjo į mažiau pavojingą
žanrą —liaudies pasakas. Kon

vulsiškai vyko V. Mykolaičio —
Putino “persiauklėjimas” (1957
m. išleidęs “Sukilėlių” romano
pirmąją dalį, nebegalėjo antro
sios dalies užbaigti). J. Grušo
dramos pradėjo rodytis tik nuo
1955 m. J. Paukštelis su nauju
romanu pasirodė tik 1958 m.
Net, rodos, pakankamai kairus
ir nuolankus St. Anglickis nau
ją eilėraščių knygą išleido tik
1960 m. Iš Sibire ir kitur “persiauklėjusiųjų” A. Miškinis su
knyga išėjo tik 1960 m., K. Inčiūra — 1962 m. J. Graičiūnas
—tik 1966 m. (būdinga, kad
visi šie trys poetai niekada ne
buvo užsikrėtę “dekadentiniu pe
simizmu,” o kaip tik pasižymėjo
optimistiniu žvilgsniu, tik, deja,
ne tokiu, kokio reikėjol). Gi taip
pat Sibiro tremtinė O. Lukauskaitė ligi šiol negalėjo viešumon
pasirodyti, nors nuo seno ji bu
vo ne “klerikale” ar “nacionalis
tinė”,' o kovinga revoliucionierė
socialiste. Taip pat ligi šiolei (ne
žinia, ar nepajėgę “persiauklė
ti”, ar tos “malonės” nenusipel
nę) lieka tyloj, nors tebėra gy
vi, J. Žlabys, K. Zupka, Alf. Keliuotis, V. Kumpikevičiūtė ir ei
lė kitų. Iš žemininkų bendraam
žių tesireiškia E. Matuzevičius.
O tėvynėj pasiliko ne vienas jų
tokių, kurie kadaise periodikoj
buvo atskleidę savo neabejoja
mą kūrybinį talentą. Jie visi bu
vo užgniaužti, kaip šalnos pa
kąsti žiedai (kiek žinoma, du iš
jų, Br. Krivickas ir M. Indriliūnas, žuvo partizaninėse kovose).
Tai didelis, bet nebeišlyginamas
žemininkų kartos nuostolis.
Tokioj visoj padėty iš tikro ir
nebuvo ko laukti literatūrinio
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ŠVENTĖS, DATOS IR
PARENGIMAI

Jonas Aistis, nepriklausomoj Lietuvoj pasiektųjų mūsų poezijos aukš
tumų tradiciją pratęsęs ir j pokario dešimtmečių laisvąją lietuvių ly
riką, praturtinęs ją čia keliais aukštos vertės rinkiniais. Jono Aisčio
poezijos rečitalis, skaitant pačiam autoriui, Chicagoje — Jaunimo
centre įvyks š. m. lapkričio mėn. 2 d.
Nuotr. V. Maželio

derliaus, ir tariamas lietuvių li
teratūros “suklestėjimas”, “su
žydėjimas” etc. tėra sovietų įpra
stinė tuščia savigyra. Kai vyrės
nieji rašytojai buvo terorizuo
jami patys save suniekinti, rašant
prieš savo sąžinę, o iš jaunųjų
daugiau buvo laukiama partinio
uolumo, o ne kūrybinio pajėgu
mo, tai visur ir viešpatavo reto
rika prisidengusi menkystė. Po
eziją gamino J. Paleckis ir K.
Korsakas, bei prisitaikėliai A.
Churginas ir V. Valsiūnienė,
komjaunuolių plejada. Prozoje
buvo džiaugiamasi A. Gudaičio
— Guzevičiaus grafomaninio ly
gio romanu “Kalvio Ignoto tei
sybė”, J. Dovydaičio (su tėvu
profesoriumi Pranu 1941 m. Si
biran išvežto ir tenai spėjusio
“persiauklėti”) apybraižinėmis
apysakomis ir viskuo, ką tik iš
ko pavykdavo išpešti. Tuo metu
debiutavusiems J. Avyžiui, M.
Sluckiui ir kitiems jauniesiems
prozininkams dar reikėjo laiko
subręsti didesniems užmojams.
Dramos tuštumą dengė saviveik
linės pjesės, skirtos propagandi
niams uždaviniams. Svarbiausia,
lygiai visus, vyresniuosius ir
jaunesniuosius, “persiauklėjančius” ir iš karto prisitaikiusius,
didesnius ar mažesnius talentus,
—slopino vadinamosios “asme
nybės kulto sąlygos” — tota
lus literatūros pajungimas pro
pagandai.
Padėtis ėmė pamažu keistis
tik antrajame dešimtmetyje. Po
Stalino mirties šiokia tokia so
vietinė “liberalizacija” pasiekė
ir Lietuvą. Tai įgalino ir Lietu
vos rašytojus šiek tiek laisvėliau atsitiesti, bent ta prasme,
kad šalia propagandinės “pylia
Bernardas Brazdžionis, pranašiškai rūsčios, o drauge ir subtiliai švel
nios klasiškosios mūsų poezijos kūrėjas, laisvojoj lietuvių literatūroj vos” buvo leista ir su normalia
kūryba reikštis. Tiek pat svar
paliekąs gilius pėdsakus.
bu, kad pradėjo iškilti nauja kar
Nuotr. Vyt. Maželio

ta, kurią sudarė jau autentiški
talentai.
Prozoj 1957 m. pasirodžiusius
V. Mykolaičio-Putino istorinius
“Sukilėlius” ir J. Baltušio buiti
nes “Parduotas vasaras” sekė
jaunųjų prozininkų J. Avy
žiaus, M. Sluckio, R. Lankausko,
A. Bieliausko, J. Mikelinsko,
VI. Dautarto ir kitų jau brandes
ni veikalai. Poezijoj iš komjau
nuolių, debiutavusių dar karo
metais, platesniu polėkiu vėliau
išsiskyrė E. Mieželaitis, VI. Mo
zūriūnas. Dideliu kūrybiniu verž
lumu pasireiškė J. Marcinkevi(Nukelta į 2 psl.)

Jeigu kuriose nors koloni pimo reikalaujančiomis šven
jose lietuviai džiaugiasi, kad tėmis, kaip tik būtų surengia
per metus suruošiama keletas mi tie kultūringi parengimai,
kokių parengimų, tai didesnė kurie apsieina be didesnių ir
se kolonijose, kaip Chicagoje, triukšmingesnių linksmybių
jau sunku besurasti datą, kur
Kai žvelgiame į parengimų
nesusikirstų keletas parengi kalendorių, tai sunku besuras
mų. Pažvelkime tik į “Drauge” ti vietą, kada kur beįsisprausspausdinamą susibūrimų ka ti, todėl ne vienas kultūrinis
lendorių ir pamatysime, kaip subruzdimas, sukaktuvės, lite
kartais sunku benutverti die ratūros vakarai, rimti rečita
ną kokiam nors svarbiam mi liai ar panašios šventės gali
nėjimui ar kokiai iškilesnei būti nukeltos ir į adventus ar
šventei. Mažesnių vakarų ir gavėnias. Tam tikra prasme
parengimų yra daugybė. Gi tada tie, kurie neturi kur eiti,
jei pridėtume dar asmeniškas galės nueiti geriau į kultūri
šventes ir šiek tiek didesnės nius parengimus, negu iš nuo
apimties vestuves, tai pama bodulio bėgs į ten, kur bus
tytume, kad daugeliui tiesiog daugiau triukšmo, negu šventi
sunku ir beapsispręsti, kur eiti. nio susikaupimo. Vienas gana
Kiek pastebėjome, yra kiek geras, veiklus, visur besilan
vienoje kolonijoje žmonių, ku kąs lietuvis pareiškė, jog esą
rie visur lankosi, yra žmonių, nemalonu, bet tačiau tiesa, kad
kurie lankosi tik į tam tikrus jis Didžiuosius penktadienius,
parengimus, yra pensininkų, o dažnai ir Kūčias beveik vi
kurie niekur neina, ir yra to sada praleisdavo karčiamoj,
kių, kurie eina visur. Tarp jų nes nebūdavo kur dėtis, ka
dar yra viengungių, vyrų ir dangi namie pasijausdavo bai
moterų, kurie taip pat lanko siai vienišas ir negalėdavo to
si į įvairius parengimus. Ir to pakęsti.
kie, jeigu ir nėra įsijungę į ko
Mūsų parengimai ir visos pa
kią didesnę veiklą, vis dėlto rodos susigrūda į tuos pačius
prasmingai padeda užpildyti mėn. ir dienas, o juk tikroji
sales. Ir ne kartą būna taip, kūryba gali būti demonstruo
kad parengimų daugybėje ne jama net ir didžiųjų švenčių
žinia net kur pasukti. Tačiau metu, nes kūryba yra pati di
būna dienų, kada einantieji džioji žmogui duota dovana,
kaip tik neturi kur eiti, nes tą tinkanti ir giliausiais susi
ar kitą dieną nėra jokių pa kaupimo momentais.
rengimų. Tai turima galvoje
Artėjančios Vėlinės taipgi
didesnes šventes. Be abejo, ši yra gryno susikaupimo diena,
tai suprasdami, ne viena grupė bet jų metu gana tinka ruošti
pradėjo rengti bendras Kūčias, rimti kultūriniai parengimai
gi kiti daro net ir vakarus ko ne tik dėl to, kad turėtų šį
kią Kalėdų ar Padėkos dieną, liūdną vakarą koks namie nenes ne visi turi kur eiti sve būnąs tautietis kur iš namų
čiuotis ir kur bendrauti, ir te išeiti ir išvengti graudžios vie
lieka tada tik visada atviros natvės, bet dar ir dėl to, kad
ir draugiškai svečią priimą ali tos dienos kultūriniuos paren
nės. Kas be ko, mes nieko ir gimuose mes galime įspūdin
prieš jas. Šių įstaigų niekas gai iškelti ir žmogaus gyveni
per tūkstančius metų nenuga mo trapumą, ir mirusiųjų di
lėjo ir neatrodo, kad nugalės. dybę. Gi tautinės šventės, kaip
Bet ar negeriau, kad tam tik Vasario 16-ji jau gali būti Ir
romis, ypač daugiau susikau
(Nukelta į 2 psl.)

Alfonsas Nyka - Nilifinas (kairėje), egzistencialistiniai filosofinės minties reprezentantas čionykštėje
mūsų poezijoje, ir Leonardas Andriekus, lietuviškos dvasios religinių posmų kūrėjas.
Nuotr. V. Maželio
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EGZODO LITERATŪROS
GRĮŽIMAS TĖVYNĖN
(Atkelta iš 1 psl.)
taravimų”, ar net tiesiog stovėjo domėtis, kiek kas iš tikro jį ti
čius (eilė poemų ir apysaka “Pu “priešiškose pozicijose”, bet drau ki ir kas jį tik vaidina. Tesvar-i
šis, kuri juokėsi”). Autentiškais ge bus pripažįstama jų kūrybos bu viena: kiek kas pajėgia pasi
reikš: i išliekamos vertės kūry
talentais poezijoj iškilo J. Degu meninė vertė.
Šiaip ar taip nors šio meto lie ba, tiek ir į mūsų literatūros is
tytė, A. Maldonis, A. Baltakis,
J. Vaičiūnaitė ir kt. Vaikų poezi tuvių literatūra teka išsiskyru toriją neišbraukiamai įsirašo.
ja pasižymėjo K. Kubilinskas. siomis srovėmis, anksčiau ar vė Savaime ‘‘išsibrauks” tik tie, ku
Dramoj neabejojamo kūrybišku liau jos sutekės į vieną daug rie iš tikrųjų ir nebuvo jon įsi
mo per laiką parodė K. Saja paprasčiau, negu šiandien gali rašę savo kūrybiniais laimėji
(šiaip, be jo, tik J. Grušas yra me vaizduotis. Susirikiuos drau mais, o tik buvo bandomi įra
sukūręs didesnio dėmesio vertų gėn M. Katiliškio “Miškais atei šyti dėl propagandinių nuopel
na ruduo”, ir J. Baltušio “Par nų.
dalykų).
Bet ar tokio pat objektyvaus
Tiesa, ypatingų aukštumų ne duotos vasaros”, A. Landsber
nusistatymo
laikosi ir laikysis
gio
“
Kelionė
”
ir
R.
Lankausko
pasiekta. Nors ir gausu poetinio
prieauglio, žemininkų nė vienas ar J. Marcinkevičiaus knygos, A komunistai ? Jais vienais sovieti
nepralenkė. Ir A. Landsbergio Barono ir M. Sluekio proza. Iš nis okupantas remia savo reži
“Penkių stulpų” ar A. Škėmos sirikiuos J. Jankus, P. Andriu mą ir juos vienus pakenčia. Ko
lygio dramų dar nesukurta. Pro šis, A. Vaičiulaitis ir kiti, nesi munistų rankose ir mūsų san
zoje daugiau ar mažiau lieka rūpinę nei socialistiniu realizmu, tykiai su tėvyne.
Tiesa, objektyvumas, kaip da
ma buitinio realizmo tradicijoj, nei kuriuo kitu -izmu, šalia tų
nors R. Lankauskas ar J. Apu dabartinių Lietuvos rašytojų, lykinis bešališkumas, komunis
tis bando prasilaužti. Vis dėlto kuriuos laikas bus išskyręs kaip tams yra svetimas. Totalistinis
komunizmo pobūdis diktuoja to
aplamai dabartinė tėvynės lite autentiškus rašytojus.
kį objektyvumo samprotį, kuris
Iš
atokiau
savaime
susidarys
ratūra rodo didelio gyvastingu
mo, ir kasmet pasirodo naujų perspektyva objektyviau įvertin faktiškai lygus jo paneigimui.
viltingų pajėgų. Jei tik nebus ti ir tuos veikalus, kurie buvo Kaip pati žodyninė apibrėžtis by Virtcas Ramonas, vieno iš geriausių mūsų romanų “Kryžių” autorius.
Nuotrauka “Draugo”
šiuo metu turima bent šiokia to labiau visuomeniškai angažuoti loja, “marksistinis—leninistinis
ir
dėl
to
tiesioginiau
priešiški.
objektyvumo
supratimas
įjun

kia laisvė (aišku, sovietinėse ri
bose) vėl įšaldyta, galima tikė Dėl to, vienu pavyzdžiu kalbant, gia partiškumą, veiksmingumą, laikysena. Tie, kurie nėra “pilie “Mažoji lietuviškoji tarybinė en
mūsų literatūroje ateities skai- aktyvią pažiūrą į tikrovę, sie- tiškai” nusistatę, arba teroru ciklopedija” (I tomas, 1966).
tis kūrybiškai našios ateities.
Priešingai, laisvajame pasau
“perauklėjami”, arba nutildomi. Lietuvos dabartiniai rašytojai
lyje nebetenka laukti naujo siūb
Gi tie, kurių negalima pasiekti sudėti visi, ligi pačių jauniausių
telėjimo, kuris prilygtų pokari
“perauklėjimui” ar nutildymui, jų, vos spėjusių debiutuoti pir
niam žemininkų kartos iškilimui.
ignoruojami, lyg jų nė nebūtų. maisiais savo kūrybos rinkiniais.
Natūralaus prieauglio beveik nė
Su nutildytaisiais byla yra baig G iš nepriklausomos Lietuvos
ra, ir nėra ko jo nė laukti iš ma
ta. Bet tie, kuriuos teko igno rašytojų pasitraukusių laisva
žo mūsų skaičiaus. Dėl to ir de
ruoti, vis tiek lieka klausimu, jan pasaulin duoti tik patys “ne
biutuoja daugiau vyresnio am
nes vis tiek lieka jų kūryba. Čia aplenkiamieji”: Aistis ir Braz
žiaus “pavėlavę talentai”, o ne
pagaliau komunistinė dialektika džionis (taigi, nėra nei V. Alan
jaunos pajėgos. Noromis neno
randa objektyvią išeitį: ignoruo to, nei J. Augustaitytės-Vaičiū
romis stovime prieš saulėleidį—
ti komunizmui svetimus auto nienės, nei J. Balčiūno-Švaisto,
egzodinės literatūros išblėsimą.
rius, kol jie gyvi, bet atrasti (ar, nei St. Būdavo, nei L. Dovydė
Sunku numatyti, kiek dar jis to
/yg užmiršus, atsiminti), kai no, nei A. Giedriaus-Giedraičio,
li, bet neabejojamai jis artėja.
mirtis juos iš kovos dabarties nei J. Jankaus). Bet ir tiedu duo
perkelia praeitin, kurios nė “re i tik keliomis eilutėmis, be at
Nors, gal būt, skaudu tai kon
voliuciniu būdu” nebegalima jau vaizdų, iš jų rinkinių suminint
statuoti, bet reikia nuolankiai
“pertvarkyti”.
'ik pasirodžiusius ligi sovietų
pripažinti, kad tik namuose, tė
vų žemėje, gali laikytis ir tau
Jei ilgiau bus .lemta Lietuvai) užgriuvimo 1940 m. O iš tų ra
tinė, ir kūrybinė gyvybė. Todėl
likti sovie inėj okupacijoj, tokiu šytojų, kurie savo kūryba vie
nėra kitos pažadėtosios žemės,
keliu teks 'laisvojo pasaulio lie šumon išėjo jau laisvajame pa
kaip ta, kurią palikome ir kurios
tuvių kūrybai grįžti tėvynėn. Ta saulyje, neduodami nė vienas,
ilgimės.
pati komunistinės sistemos logi
Nėra kitos pažadėtosios že Henrikas Nagys, vienas iš poaistinės pobrazdžioninės mūsų poezijos ka galioja visiems bolševikinio
mės: palikome tėvynę ne išsiža krypties pradininkų.
Rezld. Tel. 239-4683
imperializmo pavergtiems kraš
Nuotr. V. Maželio
dėdami jos ir nutarę negrįžti,
tams.
,
DR. K. G. BALU KAS
o su gailesčiu ir skausmu, kitos tytojui draugėn rikiuosis ir to kiant ją revoliuciniu būdu per Laisvajan pasaulin pasitraukę AKUŠERIJA ir moterų ligos,
GINEKOLOGINI! CHIRURGIJA
išeities neturėdami. M. Katiliš kie romanai, kaip V. Ramono tvarkyti”
(Dabartinės lietuvių rašytojai visą laiką Lietuvoje 6449 S. Fulaski Road (Cravvford
kio žodžiais, bet priešinga pras antikomunistiniai “Kryžiai” ir
kalbos žodynas, 1954 psl. 516). buvo ignoruojami, lyg jų nė ne
me, išėjome ne negrįžti, o grįž J. Avyžiaus komunistinis “Kai Į viską žiūrint partiškai politi būtų buvę, nors, aišku, jų egzo- = Medical Buildmg) Tel. LU 5-6446
ligonius pagal susitarimą
ti. Tačiau per laiką jau dauge mas kryžkelėje”. Pajėgęs (bent niu žvilgiu, negali būti daroma do palikta tuštuma buvo jau lel Priima
neatsiliepia, skambinti HU 8-3222
liui tėvų žemės palikimas iš tik pakankamai) meniškai perkurti išimties nė literatūrai. Todėl be čiama. Tik pastaraisiais metais
ro virto išėjimu negrįžti. Gal ir dabartinio Lietuvos kaimo tikro paliovos iš jos reikalaujama bū ir Lietuvoje pradedama atsimin
DR. ANNA BALIUNAS
dar tebegyvųjų laukia tas pats vę, Avyžiaus romanas jau susi ti “pilietine”, “veiksminga”, “re ti laisvojo pasaulio lietuvius ra
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR
likimas.
GERKLES LIGOS
laukė dėmesio ir čia, kur esa voliucinga” ir drauge griežtai šytojus, tačiau ne atsisakant
Nežinia, ar kada galėsime grįž me prieš bolševikinę vergiją. Ne budima, kad nieko nepasirodytų, ankstesnio ignoravimo, o savotiš
PRITAIKO AKINIUS
2858 West 63rd Street
ti tėvynėn. Bet nėra abejonės, bus klausimo J. Avyžių, “brauk kas būtų su komunizmu nesu kai jį pabrėžiant.
Vai.; kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v
kad grįš tėvynėn visa, ką būsi ti” iš mūsų literatūros nė tada,
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
derinama.
Iš
šio
nusistatymo
'
Būdingai tai dokumentuoja dieni uždaryta Ligoniai priimami su
me jai sukūrę. Ir visų pirma tai kai Lietuva atgaus laisvę. Bet
sitarus.
plaukia ir atitinkama praktinė Į prieš porą metų pasirodžiusi
galioja literatūrinei kūrybai.
Ofiso telefonas: PR 8-3229
lygiai mūsų literatūroj liks V.
Rez. telef. VVAlbrook 5-5070.
Nors beveik visi laisvajame Ramonas, nors ir kiek ilgai jis
Ofisas 3148 West 6Srd Street
pasaulyje sukurtieji veikalai ne būtų sovietinio okupanto “brau
Tel.; PRosoect 8-1717
būtų galėję pasirodyti dabarti kiamas” iš mūsų rašytojų. Ir
Re*. 9241 West Hflth Plnot
l’el. RKpublIc 7 7868
nėje Lietuvoje, tačiau jie visi, mąstančiam komunistui V. Ra
DR. S. BIEŽIS
kurie tik yra pakankamai me mono “Kryžiai” turi daug ką pa
CH I K U k G A s
niškai vertingi, anksčiau ar vė sakyti apie 1939-40 metus, —
Valandos; Kasdien nuo 1 iki 3; tre
liau grįš į tėvynę. Žinoma, jie daugiau, negu beverčiai sovieti
^tądien taip atdaryta vntradienlals h
penktadieniais vak nuo 7 Ikj S va
bus priimami su svetimumo nės propagandos gaminiai.
jausmu, su didesniu ar mažes
Šiandien tokia ateities perspek
DR. VL. BLAŽYS
niu atokumu, vėsiai ir kritiškai. tyva gali ne vieną papiktinti,
PLAUČIŲ tR VIDAUS LIGOS
Bus įspėjama, kad priimamieji kam literatūrinis žvilgis yra sve
28111 We«i OSnl Street
kampas 63-člos lt Cnllfornla
autoriai neišvengė “gilių prieš- timas. Tačiau tai tik paprasta
Vai - kasdien nuo 6 8 vai vak
tiesa, kad iš literatūros neiš
Serftad 2- < vai
Trečlad Ir kitu laiku pakai susite
braukiama, kas turi savitą ver
Ofiso lelef. 470-1042
ttezhl. tel. IVAIbrook 5-3048
tę. Vaizdžiai šią tiesą savo me
tu formulavo J. Keliuočio reda
DR. e. K. BOBELIS
guota “Naujoji Romuva”: “Ar
Stalinas vienaip ar kitaip elgsis,
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija
(Atkelta iš 1 psl.)
ar marksizmas vienokiu ar ki
Del 696-0533
Klgn,
linksmesnės. Mes lietuviai vis tokiu teroru versis, vis tiek M.
125 No i.iiH-rt> Siree*
ką labai norime priimti vis la Gorkis ir R. Rollandas pasiliks
Koute 25. Eigin Illinois
bai pakiliai ir oriai, kai tuo dideli rašytojai, nors jie save ir
tarpu nepriklausomybės šven laikė ištikimiausiais komunis
lel ofiso Hl
1-581# re* 388-2232
tės visame pasaulyje, neišski tais” (Naujoji Romuva, 1938,
DR. PETEfi 1. BRAZIS
riant ir Amerikos, švenčiamos psl. 350). Šie žodžiai galioja ir
GYDYTOJA.- Ih UH’RURGA.
labai triukšmingai, o mes vis mūsų rašytojams komunistams: j
2434 Wcst Ilsi Street
kažkaip per rimtai, lyg mums kurie tikrai yra verti išlikti sa
Vai.
pirm.
ketv. i--i,
,akar
J-»
nepriklausomybė būtų sunki vo sukurtaisiais veikalais, tie ir
•intr. penktai! I—5 treč I, šeši Ilk
4isitar«i»
likimo našta..
išliks mūsų literatūroje, nepai
Nesigrūskime į tas pačias sant jų pažiūrų. Niekam nebuvo
datas, kai kultūriniams paren paslaptis S. Nėries ar P. Cvirkos
DR. M. BUDRYS
gimams galime parinkti ir to komunistiniai įsitikinimai, bet
ALERGIJA
kias dienas, kurios laikomos jų kūrybą ir vertinome, ir pre
?75l
.51 si SfriM'i
rimties dienomis, nes geriau mijavome, nors jų komunistinį
Vaianuoa antradiemaiH penktadie
dalu 2 '• v , ^F-^tadienbiiv•
p p
tokią dieną daugeliui praleisti sąmokslininkavimą ir laikėme
T
nr' i m o
■ i4p”i’
ta Hm#
kultūrinėje šventėje, negu die smerktinu. Sovietinėj priespau
ną prastumti nuobodžiaujant doj komunizmas yra taip visiem Birutė Pūkdevičiūtė, parašiusi viešą iš labiausiai skaitomų mūsų ro- Skelbkitės “Drauge”.
ar triukšme,
P. Svilins 1 privalomas, kad nebetenka nė uiaiių — “Aštuonis lupus”.
Nuotrauka Draugo’’ j

PARAŠTE

taigi, nei P. Andriušis, nei A.
Baronas, nei K. Bradūnas, nei
Ant. Gustaitis, nei kiti. Pabrėž
tai totalus ignoravimas — tokia
šios lietuviškosios sovietinės en
ciklopedijos I tomo (A-J raidės)
pozicija laisvajan pasaulin nusi
traukusiųjų rašytojų atžvilgiu.
Ar to paties nusistatymo bus lai
komasi ir kituose tomuose, pa
aiškės, kai jie pasirodys.
Tuo tarpu (jau korektūrose)
tenka tik pridurti, kad to paties
principo laikosi ir visai neseniai,
pereitų (1967) metų pačioj pa
baigoj pasirodžiusi dvitomė an
tologija "Lietuvių poezija”. Iš
laisvajan pasaulin pasitraukusių
jų poetų jon įtraukti tik tie, ku
rių poezijos rinkiniai pasirodė
•'

kol

ligi 1940 m. ( ir trumpose bio
grafijose tik tie rinkiniai sumi
nimi). Taigi, kaip enciklopedijoj,
taip ir šioj antologijoj tęsiamas
tas pats laisvojo pasaulio lietu
vių literatūros totalus ignoravi
mas. Kaipgi kitaip galima tai pa
vadinti, kai šioj viso pločio (nuo
M. Mažvydo ligi 1943 m. gimu
sio S. Gedos) lietuvių poezijos
antologijoj nėra nei K. Bradūno,
nei H. Nagio, nei A. Nykos — Ni
liūno, nei VI. šlaito, nei J. Me
ko, nei L. Andriekaus, nei kitų
sovietinio meto, bet laisvajame
pasaulyje viešumon išėjusių po
etų?!
Tačiau iš antros pusės pasta
raisiais metais pradeda reikštis
(Nukelta į 3 psl.)
IssoiIAl'l OPIOM E'l K IKI
Lietuviškai kalba
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DR. L OEGKYS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJA IF CHIRUrtGF
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Tel. Ofiso PR 0-7800; Namu 925-769’'
5158 so Danteli Aveliu.

0449 Ro Pnlaekl Rimu]
Valandos pagal susitarimu

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS
9780 So. Kedzie Avenue

#132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia skambinti: MI 3-00Ql

Vai., pirmad., antrad., ketvirtas. Ir
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč iv
Seštad. 8 v. r. iki 3 v. •popiet

Rez, RE 7-6867

DR. ZIGMAS RUDAITIS

DR. B. GAIŽIŪNAS

tJPEO. ORTHOPEDUO8 LIGOK
2745 Mest f»9th Street

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
-tpedalybė akušerija Ir moterų Ilgo*

Prieš ftv. Kryžiaus ligonine
V AL.: pirm. nuo 6 Iki g v. p. p.; ant
rad. Ir ketv. nuo 9 Iki 11 v. ryto Ii
duo 6-8 v. v ; penkt. nuo 9 Iki ll v
ryto. Kitu laiku susitarus telefonu:
_______ Telef. REpubtlc 7-2290

2454 West 71st Street
171 os ir ilsia obeli Avė kampas)
si kasdien 1 3 Ir 6- 8 vai vak
Šeštad I 2—1 vai popiet
Trečiadieniais uždaryta
PR 8-2220
PRospect 8-908

DR LEONAS SEIBUTIS

DR. JANINA JAKŠEVI61US
H

INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO
CHIRURGIJA
Ofisu. 2454 W 71 si siree

ŠA

YDYTOJA FR CHIIiURDP
VAIKU LIGOS
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i«5fi VVeal BSrti Street
tirinad .
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*"štad nuo
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Ofg PB 6 6022

Re. PR 8-696i
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PRITAIKO VKINTUŠ
"1547 So. Cicero. O«U Foreal
Kabineto tel 687 202e
Namu lel. 839-1071
_______ Vizitai pagal susitarimą

praktike

2815 W. 71st Street
kasdien nuo 6 Iki 9 v v
9 Iki 12 vai.: arba susi

Ofs. PO 7-6000

LIGOK

4KH

■VUYTOJAS IR CHIRURGAS
.ISO -ai
eSt. nuo
larus.

vai in'rad nuo 2 -5 popie
>etvi..ad -m. 8 8 vak
Ofiso 'eisi 776 28X0
Kezid telef pu o ą-ąi,

DR. ALDONA ŠIMKUS

DR. E. JATULIS
Bendra
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Tel. 423-2060

Akušerija Ir moterų Ilgos

O
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Išskyrus trečiadieni

DR. W. M. EISIN-EISINAS

Ofiso tel
varnu - rez

9 vai

Valandos

Rez, Tel. GI 8-0873

Ofiso HE 4-141.4.

VlJiĄI 8 LIGOS
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Valandos pagal susitarimą
Uždaryta trečiadieniais

šeštad. 1#—2 vai.
lfa. 7SO-4477.

akinius

(b

Rez GA 3-7278

DR. A. JENKINS

Adresas; 4256 W. 63rd Streel

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso tel. REllance 5-4410
Re*. GRoveblll 6-0617

3844 West 63rd Street

nuo 1—-4 p. p
Ir 6 Valandos: pirm. Ir ket. nuo 12 v
kl 8 vai Trečlad. Ir Seštad. uždaryta.. Iki 2 vai. p.p. Ir nuo 7 Iki 8 v va.
antr. ir penkt. nuo 12 iki 2 vai. p
>ftso ir buL, teL OLympic 3-1S8J Ir vakarais pagal susitarimą.
vai.; kasdien

DR. F. V. KAUNAS

DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ?

1407 So. 49th Conrt, Cicero

Bendra praktika Ir chirurgija
Ofisas 2750 W. 71st Street

^al. kasdien 10-12 Ir 4-7
'r Seštad tik susitarus

Trečlad

Telefonas 925-8296
Valandos: 2—8 v. v., penktad 10__
v. r., 2-8 v vak Seštad. I 4 v t
karo. Sekmai |r trečlad. uždaryti

Tai. — REUaoce 5-181J

DR. WALTER J. KIRSTUK

Rezld. tel. WA 5-3099

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(Lietuvis gydytojas)

DR. VYT. TAURAS

3925 West 59th Street

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
BENDRA PRAKTIKA IK MOTEBI
UGOS

vai.: pirmad., antrad., ketvtrtad ti
jenktad
nuo 12-4 vai p p.. 6-8
ai vak. šeštsd 12-8 vai p.p., trečlad

išdaryta

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th Su

'
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tw» «<

I5th Street
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2454 Ww»t 71sf Street

OR. IRENA KURAS
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’YDYTOJa IR CHtRURGf
>1K4X Sn IILan. kvr
Vai : pirm., antrad , ketv 6—8 vai
vak., penkt ir Seštad 2—4 popiet
Ir kitu laiku pagal susitarimą
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DR. A. MACIŪNAS
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Ą
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Pokalbis su kaimynais: latvių poetas Gunare Salins (kairėje), Liūne Sutema ir Marius Katiliškis.

Nuotr. V. Maželio

EGZODO
LITERATŪROS
GRĮŽIMAS
TĖVYNĖN
(Atkelta iš 2 psl.)
ir anksčiau minėtos “objekty
vios išeities” pirmieji ženklai.
“Poezijos pavasario”
antroji
Knyga (1966) pagaliau prisimi
nė prieš daugiau kaip dvidešim
tį merų fronto sūkury žuvusį V.
Mačernį, o to paties almanacho
trečioji knyga (1967) paminėjo
ir neseniai JAV eismo katastro
foje žuvusį A. Mackų. O senas
emigrantas J. Tysliava susilau
kė net savo pomirtinės rinktinės
Lietuvoj išleidimo. Jų recenzuo
damas, pats A. Venclova paža
dėjo tėvynėn grįžimą ir kitiems:
“Juozas Tysliava grįžo... Grįžta
ir kiti — Jurgis Baltrušaitis,
Jurgis Savickis. Be abejo, ateis
laikas ir Vydūnui, ir Faustui
Kirčai, ir Kleopui Jurgelioniui,
ir Ignui Šeiniui...” (Literatūra
ir Menas, 1967 Nr. 10). Taigi,
cita.os daugtaškis leidžia ir ki
tiems tikėtis tėvynėn grįžimo,
kai jau ir jie bus taip pat mir
ties panerti praeitin, kaip išvar
dintieji. Kaip ten pat A. Venc
lova priduria, “Tai, kas geriau
sia jų (anksčiau išvardintųjų ra
šytojų — J.G.) padaryta kūry
binėje srityje, priklauso lietuvių

I dėtojai”.
Nors laisvojo pasaulio lietu•iams rašytojams ėvynėn grįži
mas pažadėtas ik per praeities
į (a seit, mirties) vartus, tačiau
pastaraisiais pora metų drauge
į su mirusiaisiais pradedami atsi| min i ir gyvieji, lyg jau iš anks
to juos mirties praeičiai pasmer
kiant. Kultūros žurnaluose pra
dėta teikti informaciją apie lais
vojo pasaulio lietuvius ir jų kū- Į
rybinius laimėjimus, o Kultūri-j
nių ryšių su užsienio lietuviais
komi etas pernai (1967) išleido
savo vicepirmininko V. Kazake
vičiaus redaguotą gamtos poezi
jos b d poetinės prozos antolo'giją “Graži tu, mano brangi tė
vyne”, kurioj draugėn su senai-!
siais bei dabartiniais Lietuvos
rašy ojais chronologiškai įrikiuojami ir “išeivijos atstovai”
(nuo M. Vaitkaus per Aistį su
Brazdžioniu ir žemininkus ligi
L. Sutemos ir A. Mackaus).
Pasikeitusios laikysenos pa
grindimas taip pat formuluoja
mas, kaip dėl mirusiųjų. Kaip
Br. Raguotis "Pergalėj” (1967
Nr. 8,psl. 144) formulavo, užsie
nio lietuvių kūrybos skelbimas
ir vertinimas rodąs socialistinį
humaniškumą
— “sugebėjimą
gerbti tai, kas vertinga sukurta
lietuvių emigracijoje... Tai sočia
listinės santvarkos humanišku
mo aktas, skirtas išsaugoti lie
tuvių nacionalinei kūrybai ir ap
skritai kultūrai palikimą, sukur
tą ir už Lietuvos ribų”.
Kreipia dėmesį cituotajame B.
Raguočio tekste tai, kad vietoj
įprastinio “socialistinio realiz
mo” iškyla “socialistinis huma
niškumas”. Nėra tai tik atsitik
tinis vieno termino kitu pakei
timas, nes sovietuose ir termi' nai ne atsitiktinai keičiami. Ir
kitur visur “realizmą” pradeda
skelbti “humanizmas”.
Anksčiau toks “praeities pa
likimo” priėmimas vyko realiz
mo vardan. Maždaug taip buvo
stereotipiškai dėstoma: nors atitinkamo rašytojo kūryboj tai
ir tai yra nepriimiina “tarybi
niam žmogui”, tačiau vis dėlto
bent iš dalies ar bent kai ku
riuose kūriniuose ir tas rašyto
jas laikėsi realizmo ir tuo bū
du pasidarė verLas dėmesio.

Dabar tokiu “praeities paliki
mo” pagrindu vis dažniau ak
centuojamas humanizmas. Tai
Nuotr. V. Maželio
ir aiškesnė, ir platesnė sąvoką.
Nereikia liesti nė dabartinių mū
savo recenziją A. Venclova ši sų rašytojų, o užtenka pasklaitaip: “Tik mes, socialistinės vi dyt vadinamąją akademinę “Lie
suomenės žmonės, esame viso tuvių literatūros istoriją”, kad
to, kas geriausia sukurta pra
(Nukelta J 5 psl.)
eities kultūroje, tikrieji pavel-

Antanas Škėma, romanistas ir dramaturgas, ginčus kelias naujovininkas laisvojo pasaulio lietuvių literatūroje.

literatūrai ir kultūrai”. Kaupti
ir praeities laimėjimus, juos įsi
savinti ir panaudoti “naujosios
kultūros kūrybai” moką ir Leni
nas, ir partija. Dėl to ir baigia

v-

Gluosnis ant kranto,
ta kompl mentas vandeniui.
Ta' grak' tusis teptuko smūgis vaizdui papildyt.
G' be gluosnio visam paveikslui būtų nelinksma
(tartum ftirdž a’, kuri paguodos nesusiranda).

MELSKIS UŽ MUS NUSIDĖJĖLIUS

Kadangi nėra vjt'es per amžius būti jaunam,
u*ta> visi didm’esčia’ skuba sudegti.
Su trutnpa's sijonukais,
kur e prv-y’k-ia tai, ko nereikėtų paryškint,
kurie pabrėžia ta’, ko nereikėtų pabrėžti,
?'ta'p skuba žmonių skruzdėlynai greičiau sudegti.

O.
Dangaus Karaliene!
Melsk s už mus nūs dėjėlius mūsų nelaimėj.
BE PARTITŪROS

O, Žemaitkiemio sodžialka!
Su varlių orkestrantais,
kurie grodavo taip,
kad drebėdavo visas bažnytkaimis.
Kurie grodavo be dirigento ir partitūros,
nusileidus pakalnėn vasaros vakaro saulei.

IŠILGAI
AFRIKOS
Kazys Almenas
(Tęsinys iš rugp. 10 d. šeštadienio)

16. KELIU PER TANZANIJĄ. IR KUR
KELIAUJA TANZANJA?
Amsha — Dodoma — Mbeya,
1968.VI.16 —VIJO.

Nutrūko šie užrašai, jei kas dar pame
na, netrukus po to, kai mudu su “Mažiuku”
perkirtome ekvatorių ir nusidangenova iki
Masai krašto ir Kilimandžaro kalno papėdės.
Nutrūko užrašai ne mano valia. Nuvažiavova mudu po to dar apie 3000 km iki baltų
jų valdomos Rodezijos. Ir būtent ten, keturius
penktadalius Afrikos pervažiavęs, neva civi
lizuotą, baltųjų valdomą Rodeziją pasiekę .
patyriau savo pirmą rimtą nelaimę. Trumpai
tariant, paranojiškosios Rodezijos policijos
buvau įmestas į kalėjimą ir išlaikytas ten
daugiau tris savaites trijų žingsnių ilgio ir
nepilnų dviejų žingsnių pločio vienutėje, ku
ri turėjo tiktai geležinę lovą, skylę grindyse
privatiems reikalams, ir storais virbais apkal
tą langelį. Neturėjau teisės niekam skambin
ti, niekam rašyti, nei telegramos siųsti. Dvi
mano jau parašytos -Draugui” atkarpos apie
Tanzaniją (su fotografijomis) buvo pražudy
tos.
Pagaliau, sugrįžus į Chicagą, visa tai sun
kiai sekėsi išaiškinti net draugams. Patį fak

Gal naivus aš, bet buvau pasipiktinęs.
— Kaip tai?l — sakiau su nustebimo in
tonacija balse. — Kaip gali policija, kurios
pareiga yra mūsų civilines teises ginti, šitaip
beatodairiškai žurnalistus daužyti?
Vos tik man šiuos klausimus baigus,.te

ko, iš tiesų, dar labiau ir visai rimtai nu
stebti.
— Taip jiems reikėjo! (sic! pažodžiui) —
ramiai atsakė mano liberalusis draugas.,
Aš tik žiobtelėjau, nes maniau, jog tas
mano draugelis juokauja. Prieš trejus metus
gi jį pažinojau neblogai.
— Ko anie lindo, kur jiems nereikia? —
anci trupučio nejuokaudamas tęsė draugas.
— Lindo ir gavo. Dabar žinos.
— Kaip lindo? Kur lindo?
— Tarp hipių, jipių, visokių barzdotų tai
kos demonstrantų. Lindo ir gavo per galvą.
Tvarka turi būti.
— Palauk, palauk, — tikrai nesusigaudy
damas murmėjau aš, — gi jie žurnalistai. Jie
atvyko čia, Chicagon, j konvenciją. Kur lin
do?
— Na į gatvę! Maišėsi gatvėje su tais
barzdylom, su komunistų sukurstytais jipiais,
su visokiais plaukuotais elementais, kurie plū
dosi, keikėsi, policiją puolė...
— Ar ir žurnalistai puolė policiją?
— Jiems gi ant kaktos neužrašyta, kas
jie tokie! — jau kiek suirzęs mano bukumu,
atsakė draugas. — Tu nežinai čionykščių
sąlygų dabar. Kai maišėsi kur nereikia, tai

Vladas
šlaitas,
vienažindlSkai
graudžios ir religinės tradicijos tę
sėjas modernioje mūsų lyrikoje.

AUKSO RATAS
Nėr ko stebėtis,
kad eigiptiečių poetui tu buvai dievas.
O, saule!
Ypač kai ryta l’epsnodamas dega ir dega
tavo didžiai elegantiškas aukso ratas.
Taipgi nėr ko stebėtis, kad tu Donelaičio Metuose
Ant, saulele, vėl atkopdama budinai svietų.

MALONĖS INDAI

Mano kiekv’enas išgirstas ir išklausytas prašymas,
man yra Tavo buvimo įrodymas.
1 J'l>
Tai,
kad buvau girtuoklis ir palaidūnas
ir kad daugiau nebesu nei girtuoklis, nei
'
’ • 1
>
palaidūnas,
man yra Tavo buvimo įrodymas.
i .. . .. ouas.
Tai, ra * avo buvimo ĮTfKŽyaMN
kad savo metu
išgulė|au dešimt denų numiręs Vilties ligoninėj
(su įskilusiu smilkiniu ir įlūžusią ranka)
ir prišikėliau iš mirusių,
man yra Tavo buvimo įrodymas.
Tapgi už daugel malonių esu dėkingas Dangaus
’’ " ‘'" '•c'
■
" i-*- KhraFėnei.
fa i yra faktas.
K»rul-eo#i
Lygia' ka p yra faktas,
kad esu gyvas Ir sve kas ir džiaugiuos gyvenimu.
V e'pat'e, ačiū u’; Tavo malonės indus.
''iux.
Duok," kad dang au neištikti) manęs Tavo kartūs
‘ ' ' ' ' ' '■
rūstybės indai.

rūstybės indai

PRELIUDAS
Keturasde imt aštuntuose savo gyvenimo metuose
aš randu savo š rdy didelę meilės jėgų, ’ »«*»«*
nuoširdumo'
u.
ir poez*|Os jėgų,
nes kūdikystėje
Tu įdėjai j mano širdžiukę ne baimės dvasių,
bet dvasių jėgos,
meilės
ir blaivumo
(tarp kitko,
tai tavo,
ne mano,
brangusis Povilai,
................... LL

tą jie priėmė kaip faktą. Bet atkakliai jie
klausė manęs: “Už ką?”
— Už nieką.
— Na jau. Kaip tai už nieką? Už ką nors
turėjo būti. Už ką?
Pabandysiu paaiškinti. Patį melancholiš
ką įvykį detaliau aprašysiu, kai prieisime prie
jo chronologine tvarka, bet į tą svarbų, ma
ne inkriminuojantį klausimą ‘už ką?’, noriu
a t akyti tuoj pat. Kad būtų lengviau supras
ti, atsakysiu pavyzdžiu, paimtu ne iš tam
siosios Afrikos, bet iš Chicagos.
Atvykau Chicagon tuoj po to, kai miesto
policija guminių bananų pagalba atstatė tvar
kų šiame demokratiškame Amerikos mieste.
Suprantama, atvykus po ilgo nebuvimo, įdo
mu sužinoti, kas kam namuose galvas skal
do. Ir už ką skaldo?
Kalbėjausi ta tema su vienu iš savo drau
gų, kuris, bent prieš man anapus Atlanto
išvykstant, save laikė liberaliu žmogum. Gal
tokiu save ir dabar laiko. Žodžių sąvokos, pa
galiau, yra gi sąlyginės.
Tarp mūsų ant žemo staliuko gulėjo at
verstas tos savaitės “Newsweek” žurnalas,
atverstas kaip tik ten, kur puslapio nuotrau
kos rodė penkis (taip! — penkis) to žurna
lo Fotografus ir žurnalistus, apraišiotom gal
vom ir labai liūdnais žvilgsniais. Žvilgsnių
liūdnumas pateisinamas. Mat, šiaip žurnaii.tnms, siunčiamiems į pavojingus rajonus
—pavyzdžiui į Vietnamą arba Afriką —
mokamas ir didesnis atlyginimas. Šie gi bu
vo pasiųsti į saugų, beveik Amerikos vidury
je esantį miestą ir ten buvo apskaldyti ne
kokių nor hotentotų ar vietkongų, bet nar
sių burmistro Daley taikos gynėjų. Taigi —
guzai be jokios kompensacijos.

‘

KOMPLIMENTAS

LJĮBJ)'

SUDIE VU

Raganosių,
hipopotamų
ir krokodilų veislei sakau sudievu.
Liūtų,

tigrų
r visų plėšrų kačių veislei sakau sudievu.
Taipgi jums,
visiems Afrikos paukščiams,
bei jums,
beždžionėms,
sakau sudievu.
Asai,
pasenęs dramblys,
kursai ieškau nuošalios vietos kaulams pakloti,
paskutinį kartą sakau sudievu
tam didžiam ir žiauriam ugnies kamuoliui,
kurį žmonės vadina saule.
Taigi, sudievu,
nes daugiau savo kojų stulpais nebedrebinsiu
žemės
ir pro nosį vandens ir dumblo daugiau nebepurkšiu.
Gi prieš griūdamas,
tiktai tiek galiu pasakyti,
kad gyvenimas mielas
ir kad gera man buvo kaip kalnui tarp medžių
vaikščiot.

—Į

ir gavo. Taip jiems ir reikia!..
Stop!'
Tą kartą pokalbį tęsėme. Ir, prisipažįstu,
įsikarščiavau nemažai. Esu, iš tfesų, gal haivus. Čia tų savo naivokų argumentų apie žmbgaus asmenines teises nekartosiu. Ne polemi
kai naudoju šį atkurtą pokalbį, bef tik ilius
tracijai. Iliustracijai — kodėl Rodezijoje bu
vau įmestas į kalėjimą. Būtent — pasimai
šiau, kur nereikią: gatvėje. Atrodžiau lyg
“kažkoks elementas” (Nešiojau barzdą)'.
Punkt!
Chicagoje tokiems tvojama per galvą, Rodezijoje tokie įmetami į kalėjimą.
Palyginimą pateikiu be jokio humoro. Ne
visiems ir ne visada Chicagoje tvojama per
galvą. Ne visi taipgi įmetami į kalėjimą Rodezijoje. Ir vienoje ir kitoje padėty, kam
klius kam neklius, sprendimas yra paliktas
policijos rankose. Chicagoje (tarpe kitų) kliu
vo reporteriams. Rodezijoje (tarpe kitų) kliu
vo man.
Detalės bus vėliau, o šiuo tarpu atgalios
į Tanzaniją.
♦

Milžiniška visgi ta Afrika. Sunkiai tesu
vokiame kiek ji didelė, nes paprastai esame

Kukli ir Afrikai būdinga katalikų bažnytėlė Tanzanijoje.

žodžiai).
Tai kas. kad buvau palaidūnas.
Viskas,
kas buvo,
praėjo,
ir ap’e tai daugiau nereikia kalbėti.
Ir užtai iš visos širdies dėkoju Tau, Išganytojau.
Gyventi
yra didelė laimė.
Koks jis bebūtų gyvenimas,
tačiau gyvenimas
yra vertas gyvenimo,
nes gyvenimas yra didelė laimė.
Ypač kad šitas gyvenimas
tėra tiktai preliudas į tikrą gyvenimą,
kuris šviečia kaip mano kaulai pro mano odą.
O. mano meile!
O, mano džiaugsme ir mano paguodai
O, šio pasaulio lengvi ir gracingi tiltai,
kurie nešat mane viršum viso pasaulio upių!

pripratę žiūrėti į labai smulkų Afrikos žemė
lapį. Mirga dabar tas žemėlapis, sukarpytas,
atrodo, į daugybę mažų valstybėlių. Bet kai
reikia jas pervažiuoti, tai pamatai, jog jos
toli gražu nemažos. Pavyzdžiui —Tanzani
ja. 1200 km tęsiasi ji nuo šiaurinės iki pie
tinės sienos. Ne ką mažiau būtų ir nuo ry
tų į vakarus. Mudu su “Mažiuku”, apsisto
dami ir neskubėdami, perkirtova ją maždaug
dviejų savaičių bėgyje. Dvi atskiras atkarpas
apie tai jau buvau parašęs, bet, kaip minė
ta, Rodezijos “tvarką darantys” policininkai
jas man prapuldė. Teks visa tai apgraibom
tik iŠ atminties atkurti.
Akims pasigariyti tai išimtinai gražus kraš
tas. Gamta įvairų o kartais tiesiog stulbinan
čiai didinga. Daugumoje tai atvira savana.
Bet yra ir šlaitų, apaugusių groteskiškai
išpuftusių kamienų baobab medžiais, į mil
žiniškus kaktusus panašėjančiais, ir aukštai
išsikišusiom, karpytais lapais borasus pal
mėm. Kai visa tai nusibosta, staiga prieky
je išdygsta virtinė labai savotiškos formos,
apvalių, kaip kūgis, kalvų. Vadinamos jos čia
dar senuoju — vokišku vardu Inselberge
(kalnas — sala). Tanzanija yra, mat, buvusi
kadaise “Deutscb-Ost-AFrika”, ir kalnų var
das išliko, nes jis čia puikiai tinka. Iš tiesų,
lyg kokios netikėtai atrastos uolingos salos
išdygsta šios savotiškos kalvos plačioje, kaip
jūra, savanoje.
Tanzanijoje yra didžiausieji, mano jau mi
nėti, valstybiniai rezervatai, bet laukinės
faunos galima užtikti ne vien rezervatuose.
Pravažiuodamas pamatysi nedideles žirafų ir
stručių kaimenes, iš ryto kelią perbėgs šaka
las arba hiena, bet kur ir bet kada šalia
kelio kvaksi, lyg protelio netekusios, blizgan
čios mėlynom. gaĮvom perlinės vištelės.
Jei ko pasigendi žmogus, diena po dienos
važiuodamas Šiuo kraštu, tai būtų -tai, ką aš
vadinčiau “istorija”. Tai visgi jau apgyven
dintas kraštas. Bet jis sudaro įspūdį, lyg žmo(Nukelta į 4 pat;

IŠILGAI AFRIKOS
(Atkelta iš 3 pusi.)
gus čia būtų atvykęs tik užvakar. Yra kaime
lių, pasitaiko miestukų, bet visi jie turi lyg
laikiną pobūdį. Primena jie man Amerikos
vakarų miestelius. Viena vienintelė, esamiems
reikalams kur kas per plati gatvė, abipus gat
vės eilė seniai dažytų, mediniais frontonais
krautuvių, gatvės gale benzino stotis, polici
jos būstinė ir kelrodis, rodantis apvalų kilo
metrų skaičių iki kito miestelio. Štai ir vis
kas. Atrodo, papūstų koks stipresnis viesulas,
nušluotų viską, ir vėl liktų savana, lyg žmo
gaus pėdos dar niekad nepaliesta. Įspūdis čia
visur naujo, žmogaus vos paliesto krašto.
Bet įspūdžiai, kaip gerai žino kosmetikos
industrija, gali vis dėlto būti labai apgau
lingi. Štai ir ši Tanzanija. Jei dabarties koks
antropologas rašo visuotinę “homo sapiens”
istoriją, tai pirmasis puslapis (ir visa eilė ki
tų) prasideda kaip tik būtent čia. Ne vos
pražįstanti, žmogaus dar neliesta mergelė yra
ši Tanzanija, bet senų seniausia išbarškadantė mūsų visų pro-pro-probobutė. Jog ši
taip yra, buvo patirta visai neseniai. 1964tais metais profesorius Leakfey 120 km į piet
vakarius nuo Amshos miesto esančiame Olduvai tarpukalnyje, pačiame žemiausiame
(ir užtai seniausiame) tarpukalnio sluoksny
je surado kaukolę. Prof. Leakey tvirtina ir
daugumas antropologų sutinka, jog ši neabe
jotinai prie “homo sapiens” priskirtina kau
kolė yra 1,700,000 metų senumo! Visu apva
liu milijonu metų senesnė už iki to laiko se
niausia laikomą Javoje iškastą mūsų proprosenelio pitekantropo kaukolę.
Kur, lyginant su tuo faktu, atsiduria tik
kelis tūkstančius metų teskaičiuojančios Nilo
slėnio piramidės?
Tokios žilos senovės sužavėtas, pasiryžau
ir aš Tanzanijoje senienų pasižiūrėti. Minė
tąją kaukolę prof. Leakey saugoja, be abejo,
už devynių užraktų. Tačiau, nors ir beveik
dviejų milijono metų senumo, kiek čia la
bai inspiruojanti gali būti kaukolė? Štai, vaiz
dinis menas — jau visai kitas reikalas. Lai
mei, mano susidomėjimą atjaučiantys proproseneliai ir to meno Tanzanijos uolose pa
liko. Ne tiek garsūs Tanzanijos olų piešiniai
kaip piešiniai Prancūzijoje arba Saharoje,
bet, maniau, paveikslas vis bus paveikslas.
Deja, ne prie kelio jie, bet kiek toliau. Prie
Babati miestuko pasukau iš kelio į vakarus,
kur 12 km. nuotolyje aiškiai nuo kelio ma
tomoje kalnų grupėje ir turėjo būti tų uolų
piešinių.
Iš kelio pasukau 9-tą (ryto); tas nelem-'
tas uolas pasiekiau 5-tą (vakare). Sunkesnio
12-kos km ruožo savo gyvenime neregėjau
ir nuoširdžiai tikiuosi, kad neregėsiu. Jis bu
vo kimsynas, gyvatynas, upeliais — liūnais
Išvagotas, dygiakrūmiais užtvertas. Didžiu
mą kelio “Mažiuką” teko nešte nešti. Ko gi
žmogus meno dėlei neprikenti!
Na ir ką gi? Pasitvirtino tai, ką Čiurlio
nio meno galerijos parodų lankytojai taipgi
puikiai žino. Būtent, jog dailininkų esama la
bai įvairaus talento. Taip yra šiom dienom,
pasirodo, jog taip buvo ir mūsų pro-prosene
lių laikais. Yra buvę tikrai dailėje talentingų
pro-prosenelių. Šitai liudija ir jų palikti pie
šiniai, sakysim, Prancūzijos olose. Bet yra bu
vę ir tokių, kurie piešėjo talento piešiniui
nei per nago juodymą neturėjo. Pastarieji,
deja, ir piešė mano per vargą ir kančias pa
siektus uolų piešinius. Šis meninis palikimas
susideda tik iš įvairių kleckų, kreivų ketur
kampių, šleivų saulių ir daugybės paprastai
pirštais prispaudinėtų taškų. Buvau tuos še
devrus nufotografavęs, bet fotografijas Rodezijos policija paėmė. Nė toks, šiuo atveju,
didelis ir nuostolis. Jei turite namuose kokią
ketverių metukų atžalą, tai įbrukit jam į ran
kutes kreidos gabalą, ir penkiolikos minučių
bėgyje jūsų sienos atrodys panašiai kaip proprosenelių išdabintos uolos Tanzanijoje.
Tai tiek apie stulbinančiai seną, nors gal
ir perdaug nedidingą Tanzanijos praeitį. Da
bartinė Tanzanijos valstybė ne tik aplamai
praeities, bet tuo labiau dar vis atkakliai gy
vuojančios gentinės praeities norėtų kuo grei
čiausiai nusikratyti. Iš praeities čia stiprybės
nesemiama. Tanzanija su nemažiau perdėtu
impulsyvumu kaip Kenija, yra pasišovusi bū
ti moderni dabarties ir ateities valstybė.
Pasivyti, industrializuotis, modernizuotis,
mokintis — tai yra nuolatinis valdžios ir į
aktyvų valstybės gyvenimą įsijungusių žmo
nių obsesijos. Praktikoje visas šias obsesijas
galima suburti į vieną žodį — “imituoti”.
Mums šitas žodis gal kažkuo ir nemaloniai
skamba, bet iš tiesų, tokiam kraštui kaip
JTanzan,ija kitos išeities nėra. Nėra laiko,
nėra lėšų, nėra atitinkamų žmonių, kad ga
lima būtų kurti “savas” vertybes. Šimtme
čių sukurtas ir kolonijinės valdžios mažai kuo
pakeistas atsilikimas dabar turi būti nuga
lėtas per vieną (ir tai būtent per šią) genera
ciją. Ne tik kad “savos” technologijos čia
nesukursi, bet nėra laiko nei savai teisei, nei
savoms valdymo formoms bandyti. Nėra ka
da puoselėti, pagaliau, nei savos kultūros, nei
papročių. Gentinės praeities kultūra, nors
esmėje neblogesnė už tą, kurią skubama imi

tuoti, Šių dienų techniškam, urbanizuotam
gyvenimo stiliui nepritaikoma. Reikia viską
perkurti iš naujo. Trumpai tariant — reikia
imituoti.
Deja, ir tai nėra taip paprasta, kaip ga
li iš šalies atrodyti. Ką imituosi? Ameriką?
Gal Europą? Kiniją? Ar Indiją? Maskvą? Ar
Washingtoną?
Asmeniškai aš su savo pasiūlymu nesku
bėčiau. Ir užtat nesistebiu, jog Tanzanijai
visa tai irgi nemaža painiava. Kol kas susida
ro vaizdas, jog Tanzanijoje bandoma važiuo
ti visais bėgiais. Kapitalizmą, socializmą, maskvinę ar kinietiškąją komunizmo versiją —
viską Tanzanijoje rasi. Sutikau čia “Taikos
korpuso” narius iš Amerikos, matematikos
mokytojų iš Ulbrichto Rytų Vokietijos, ko
mivojažierių iš Prahos, geležinkelio inžinie
rių iš Raudonosios Kinijos, agronomų iš Da
nijos. Randi tikrai kurioziškų situacijų šioje
per jėgą, varomoje pažangos maišatyje. Štai
keletas pavyzdžių:
1. Ar žmonas galima siųsti kaip ekono
minę pagalbą?
Vieną naktį teko praleisti Wagogo gen
ties ūkininko trobelėje. Pažangus tai buvo
ūkininkas, nes suprato angliškai, mokėjo skai
tyti, o vienas iš jo trijų namukų buvo net
skarda dengtas. Šiaip jis gyveno dar grynai
tradiciniai. Abiejose apvaliose bakūžėse gyve
no jo dvi žmonos. Jis pats užėmė, nors ir
mažesnę, bet skarda dengtą, centrinę bakū
žę. Tenai buvau ir aš pakviestas. Vakarop
vyresnioji jo žmona atnešė mums valgyti.
Karštą kukurūzų košę ir pipirais užtaisytą
vištienos buljoną. Valgėme kabindami košę
pirštais ir pavilgydami ją buljone. Turėjau
su savimi neseną Dar-Es-Salaam laikraštį, tai
po vakarienės jį kartu skaitėme. Straipsnis bu

ir vyno. Neblogas tas vynas, bet kada Dodoma taps Burgundijos konkurentu, tai jau
kitas klausimas.
3. Kaip pritinka linksmintis mokslus iš
ėjusiam ir kaklaraištį nešiojančiam tanzaniečiui
I tą klausimą irgi nesiryžtu atsakyti. Ga
liu tiktai pacituoti pavyzdį rodantį, kaip da
bar šitai bandoma daryti. Taip jau atsitiko,
jog paskutiniąją dieną Tanzanijoje, Mbejos
mieste, per pažįstamą “Taikos korpuso” narį
buvau pakviestas į vietinės inteligentijos ba
liuką. Atorodė jis taip:
Didelis, aiškiai pasiturinčio žmogaus kam
barys. Kilimas ant grindų. Baras kairėje pu
sėje. Gėrimai pasirinktinai. Priekyje prie sie
nos pristumtas stalas su užkandžiais. Mišrai
nė, įvairūs sumuštinukai, ant pagaliukų pa
smeigtos dešrelės.
Susirinkę apie dvidešimt žmonių. Visi ele
gantiškai apsirengę. Kostiumai santūriai
tamsūs, batai blizga. Ponių suknelės be prie
kaišto, šukuosena ir aukšta ir banguota. Da
lis jų sėdi foteliuose, dalis stoviniuoja. Skamb
teli stiklinėse ledas, šnara negarsiai vedami
pokalbiai, stereofoninis aparatas puikiai per
duoda Frank Sinatros dainuojamą fokstrotą.
Prieina šeimininkas. Ir marškiniai ir jo
šypsena beveik akinančio baltumo.
— Taip malonu, kad galėjote atvykti...
— Ačiū. Malonumas mano pusėje.
— Jūs gersite škotišką ar kanadišką?
— Škotišką gal.
— Su ledu?
— Taip.
Skamba ledas. Šnypščia gazuoto vandens
srovė.
— Malonu, tikrai, tamstą susitikti: Mano
vardas Jack.
— Mano —Kazys. Malonu.
— Na, bet ir oras dabar. Seniai jau taip
nebuvo.
— Šiaip čia nelyja?
— Oi ne. Na gal kartais, bet ne tiek
daug.
— Šiais metais kitaip?
— Taip. Ypatingi metai. Atvykote nevi
sai laiku.
— Tokia mano jau laimė.
— Malonu, kad atvykote... Tikrai malo
nu.
— Malonumas mano pusėje...
Ir taip toliau ir taip ir t.t. Pašnekovai
gal pasikeičia, bet pokalbio temų gylis tai ne.
Linkčiojama, rūkoma, geriama, stoviniuoja
ma, sėdima, pagaliau — išsiskirstoma.

Jei kam šis pobūvis neatrodytų pažįsta
mas, tai tik užtai, jog blogai jį aprašiau. Iš

dar daug darbo reikės ir ateityje.
Štai, pasileidau visai į bendrybes. Geriau
savo galva nedarysiu sprendimų ir neprana
šausiu, bet tik paprastai palinkėsiu sėkmės.
Man Rytų Afrika buvo maloni ir svetinga.
Tiesa, čia ne taip kraštutiniai svetingi žmo
nės kaip Sudane, bet užtai čia valdžios biu
rokratai visada mandagiai su manim elgėsi.
Namažai ką pasako apie kraštą ir pasienio
muitininkas, kai tik po minutę trukusių for
malumų plačiai tau nusišypso, palinkėdamas
kuo geriausios viešnagės jo krašte. Keliauk
kaip nori, kur nori. Toli iki šito dar visai
eilei valstybių net ir garbingai civilizuotoje
Europoje.
Taigi, nuoširdžiai linkiu jiems tos taip
troškštamos pažangos pasiekti ir įsijungti į
pilnaverčių pasaulio valstybių eiles. Norėčiau
taipgi tikėti, jog būtų įmanoma viso to pa
siekti, visiškai neatsisakant senų savųjų tra
dicijų. Nejaugi pažanga tegali būti laimima
tik visuotinės niveliacijos kaina?

(Toliau važiuosim per saulėtąją Zambiją)

Talpiau už rankinuką. Toks nešimo būdas neiškreipia figūros, apsaugoja nuo saulės ir palieka
abi rankas laisvas. Po Afrikos kelionės įsitiki
nau, kad patogiausias būdas ką nors nešti yra
užsidėti naštą sau ant galvos.
tiesų, tai buvo, nuo A iki Z, nuo ledo ško
tiškosios stiklinėje iki pagaliuko, persmeigusio
dešros gabalėlį, imitacija viso to, ką ir mes
jau pratę vadinti “cocktail party”. Kodėl imi
tacija, pagaliau? Buvo tipiška “cocktail par
ty”, ir viskas. Nei nuobodumu, nei plepė
jimo banalybe ji nei trupučiu neatsiliko nuo
tų, kurias teko pergyventi ir Chicagoje. Tiesa,
tik trys-iš susirinkusių svečių Tanzanijoje bu
vo balti. Bet tai jau šalutinė smulkmena.
Daug esu pasiruošęs aukotis už gerą vakarie
nę, bet sėdėti visą vakarą, besistengiant iš
laikyti vien nesutrikusią šypseną, kalbėti apie
orą yra jau ir virš mano normos.
Mbeja tik 70 km nuo Zambijos sienos.
Tad sekančią dieną ir apleidau tą didelį Af
rikos plotą, įprastai vadinamą Rytų Afrikos
vardu. Afrikos gamta didžiumoje yra nepa
lanki žmogui. Tačiau Rytų Afrikoje ji nuo
laidesnė. Daug kur čia klimatas pakenčiamas,
žemė vietomis derlinga, savana tiesiog idea
liai pritaikyta gyvulininkystei. Su palyginti
neblogais rezultatais šios trys valstybės pra
dėjo savo nepriklausomą gyvenimą. “Moderniškumo” ir “pasivijimo”’konceptai čia kur
kas apčiuopiamesni kaip Sudane arba net ir
Egipte. Stangiamasi dirbt, daug padaryta, bet
-V —

0 E K 0 R AVI M A S~
IS VIDAUS IR IS LAUKO
Kilimai ir apmušti baldai valomi

J. RUDIS — Tel. CLiffside 4-1050

Svirnelis kaimelyje netoli Zambijos
vo apie Kiniją, jos žmonių skaičių ir Kinijos
Tanzanijai teikiamą ekonominę paramą, kas
ir nukreipė tolimesnio mūsų pokalbio temą
į žmonas.
Vertėtų čia paminėti, jog gentinėje žem
dirbių visuomenėje žmona nėra našta, bet re
alus ekonominis turtas. Ji dirba didžiumą
lauko darbų, ji siuva drabužius, renka kurą,
neša vandenį. Juo daugiau žmonų turi, tuo
patogiau gali gyventi.
Mano šeimininkui imponavo Kinijos gy
ventojų milijonai.
— Štai galėtų jie mums moterų atsiųsti.
Tai būtų tikra ekonominė pagalba, — tarė
jis, kai baigėme skaityti. Pasirodo, jis visai
nejuokavo.
— Dabar žmonos brangsta, —: aiškino jis
toliau. — Ir tos pačios nebe tokios. Vienos
nori į miestą važiuoti, kitos fabrike dirbti.
Et! Nebe tie laikai. Kinijoje tų moterų tiek
daug. Galėtų jie mums kokį milijoną atsiųsti...
2. Ar vyskupo vynuogės ir valdžios ragi
nimas gali sukurti naują industriją?
Tanzanijos' viduryje, aplink Dodomos
miestą stengiamasi įveisti vynuogių auginimą
ir vyno darymo industriją. Bus tai mišinys
(jei pavyks) privačios iniciatyvos, valstybi
nio socializmo ir smulkių ūkininkų. Privati
iniciatyva priklauso katalikų vyskupui (ita
lui), kuris turi savo rezidenciją Dodomoje,
ir, kaip geram italui pritinka, vyskupiškame
sode užveisė vynuogių. Pasirodo, vynuogės
puikiai čia dera. O kadangi beveik nieko ki
to aplink Dodomą neauga, tai valdžia tuo
labai susidomėjo. Statomos čia dabar didelės
vyno gamyklos, veisiami jaunelynai, telieka
tik įtikinti aplinkinius ūkininkus, jog vynuo
ges auginti apsimoka, ir pasilies vyno upės.
Bent taip man aiškino labai entuziastingai
nusiteikęs ūkio ministerijos agentas. Sutikau
jį turguje, kai jis ant dėžės pasilipęs ir aiš
kino žmonėms, kad reikia auginti vynuoges.
Jo entuziasmas buvo didis, bet, kiek pastebė
jau, mažai kas jo klausėsi. Baigęs kalbėti, jis
pasigavo mane, girdi, kviečiame prancūzų vy
no rūsiams prižiūrėti, italų — vynuogių dai
gams atrinkti, čia žemė kaip Burgundijoje,
tik saulės kur kas daugiau, išgirs dar pasau
lis apie Dodomos vyną! Malonu buvo maty
ti tokį entuziasmą. Aprodė jis man jaunuo
lyną, statomus vyno rūsius. Žinoma, pasiūlė
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RICHMOND

SERVICE

t

Kampas Rlchmond ir 6Srd St

E

Užsieninių Ir vietinių
automobilių
Taisymas Priklauso Chicago Motor
Club. Nelaimes atveju skambinkite
OK 6-3134 arba GR 6-3353
Sav. — Juozas (Joei Juraitis

B

~TELE V I Z ĮJOS

I

Spalvotos ir paprastos,
radijai.
stereo, oro vėsintuvai.
Pardavimas ir taisymas.

J. MIGLINAS

Krautuvė Marųuette Parke

2346 W. 69th St.
776-1486
(
Mamų tel. — PR 6 -1063
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M OV I N G
SERENAS perkrausto baldus ir
kitus daiktus Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdmuda.
2047 W 671h Place
VVA .5-8063
PURUMO....... * OVe. ...... . ...

,
|

B A

STg A

TV, Radio, Stereo, Air-Condltioners
Pardavimas ir taisymas

2649 W. 63rd St., Tel. 434-0421
P. Rudėnas

K. Šimulis
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Kurkite geresnę ateitį
Įsijunkite į CHICAGO TAUPYMO BENROVĖS Taupytojų Praturtėjimo Planą! Pasirinkit Jums
tinkamiausią Mėnesinį Taupytojų Praturtėjimo planą iš žemiau nurodytos lentelės sudarytos pa
gal dabar taupymo knygelėse mokamus 4%%. Pradėkite taupyti dabar geresnei savo ateičiai.
ŠTAI MENESINE TAUPYMO LENTELE:

PARDUODAMI
16 MODELINIŲ NAMŲ BALDAI
30% iki 50% nuolaida Galima pirkti
dalimis ir išmokėtinai.

SOUTIIWEST FURNITURE CO
6200 S. M'estern, Tel. OR 6-4421

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS PRANOKUS
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos.
Tune-up ir Motorų Remontas

SANTAUPOS

MĖNESINĖ TAUPYTOJŲ PRATURTĖJIMO LENTELĖ

|2 YRS. 14 YRS. 16 YRS. | 8 YRS. | 10YRS. 12YRS.I 14 YRS. | 16 YR. Į 18 YRS. | 20 YRS.
$10.00! $252.131 $524.08| $833.30! $1,167.46 $1,534.51 $1,937.70 $2,380.57 I$2,867.041 $3.401.40 $3.988.36
20.00! 504.26)1,058.16)1,666.591 2,334.91 3,069.02 3,875.39 4,761.14 1 5,734.081 6,802.80) 7,976.72
30.001 756.3911,587.25 i 2,499.89 Į 3.502.37 4,603.53 5,813.09 7,141.71 1 8,601.12 10,204.20 i 11,965.08
40.00)1,008.5312,116.33)3,333.18 4,669.82 6,138.04 7,750.78 ) 9,522.28 111,468.16,13,605.60 15,953.43
50.00! 1,260.6612,645.4114,166.48 5.837.28 7,672.55 9,688.48)11,902.85 (14,335.21117,007.00119,941.79
60.00 i 1,512.7913,174.4914,999.78 7,004.73 9,207.06111,626.17114,283.42 117,202.25120,408.40! 23,930.15
70.00) 1,764.9213,703.58)5,833.07 8,172.19 10,741.57113,563.87116,663.99 120,069.29[23.809.80 27,918.51
80.00 [2.017.05! 4.232.6616,666.37 9,339.65 12,276.08 15,501.56119,044.56 ! 22,936.33127,211.19191,906.87
90.00:2,269.18)4,761.74)7,499.66 10,507.10 13,810.59117.439.26121,425.13 i25,803 37130,612.59:35,895.23
100.0012,521.32(5,290.82)8,332.96 11,674.56 15,345.09’ 19,376.95 23,805.70 128,670.41 i 34,013.99)39,883.59

5759 So. Western Avė.
Kampas 58th Street
Telefonas — PRospect 8-9533
INVESTMCNT

SURED

SIUNTINIAI J LIETUVA
Ir kitas kraštus.
P. NEDZINSKAS. 4065 Archer Av
Chicago, III. 60632. Tel. VA 7 5980

TURTAS SIEKIA VIRŠ $90,000,000.00

Kuriam galui
mokėti daugiau?
PIRKDAMI NAUJUS AR VARTO
TUS AUTOMOBILIUS SUTAUPY
SITE NUO $500 IKI $1.000

BALZEKAS MOTOR
SALES, INC.
PLYMOUTH

*

VALIANT

4030 Archer. VIM515
“U WILL LIKĘ US”
CHRYSLER

*

IMPERIAL

Certifikatų sąskaitos
Certifikatai išduodami tūks
tantinėmis.
Mažiausiai turi
būti $8000. Pelnas mokamas
kas šeši mėnesiai.

JOHN PAKEL, President
Ant visų knygelių
sąskaitų

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MUSŲ PILNAS PATARNAVIMAS:
Vacation Club
service charge to members
* Notary Public Service
College Bonus Savings
* Free community rooms for * Sėli & redeero U.S. Bonds
Home Mortgage Loans
your organiz’n meetings
* Two large free park’g lots
Home Improvement Loans * Cash checks and pay all * Save-by-Mail Kits
Christmas Club
family bilis vvith our spec’l * Travelers Checks
Insured Family Savings
money order checks. No * Safe Deposit Boxes

Chicago Savings and Loan Assn.
6245 SO. WESTERN AVĖ.
H O U R
Pirmad.
.............. 12:00 P.M.-8:00 P.M.
Antrad....................
9:00 A.M. -4:00 P.M.
Trečiad............................... Uždaryta visa d.

TEL. GR 6-7575
Ketvirtad................... 9:00 A.M,-8:00 P.M.
Penktad...................... 9:00 A M.-8:00 P.M.
šeštad...................... 9:00 A.M.-12:30 P.M.

EGZODO LITERATŪROS
GRĮŽIMAS TĖVYNĖN
i Atkelta iš 3 psl.)
dos, pristatomuosius autorius
nelaimima, niekinant dekaden
pamatytume, kokio keblaus rū analizuoja literatūriniu žvilgiu tais (deja, neteisingai) Aistį su
pesčio sudaro “realizmo” ieš
ir neslepia jiems ne tik santū Brazdžioniu ar ir to paties Si
kojimas tokiuose autoriuose, ku rios, bet ir kone šiltos pagar biru “perauklėto” Miškinio terie iš tikro buvo svetimi realiz bos. Iš šių pavyzdžių galime nu išleidžiant tokią išblankintą rin
mui, kaip šis terminas norma matyti, kokiu keliu tėvynėn grįš ktinę. Gal būt, tuo būdu pasle
liai suprantamas. Gi humaniz ir kitų autorių kūryba.
piama nuo jaunųjų, kokio lygio
mo tradicija mūsų literatūroj iš
buvo pasiekusi mūsų poezija.
tikrųjų yra ir sena ir gili. Ne Nėra kalbos, kad turime džiaug Bet užtat Lietuvos jauniesiems
abejojamai humanizmu remiasi tis visomis teigiamomis apraiš poetams išplėšiama kūrybinių
ir dabartinių egzodo rašytojų komis Lietuvoje. Džiaugiamės, varžybų įtampos paskata. Palik
kad pamaži išsikovojama teisė
kūryba.
ti tik su S. Nerimi, jaunieji Lie
Jei tik nebūtų dirbtinai siau bent šiek tiek vertinti ir tą "pra tuvos poetai ir turi (ar bent tu
rinama, humanizmo sąvoka yra eities palikimą”, kuris anksčiau rėjo) tokio vargo ieškoti savęs
iš tiesų plati. Kaip rūpinimasis turėjo būti ignoruojamas ar tie pačių jos vienos šešėlyje. O ko
žmogaus žmoniškumo vis skaid siog niekinamas. Tačiau vis tiek kia prasmė ignoruoti V. Mačer
resniu nušvitimu ir vis gilesniu kyla klausimas, kodėl “socialis nį ir laisvojo pasaulio žeminin
jo liudijimu, humanizmas per tinis humanizmas” turi ribotis kus (Bradūną, Nagį, Nyką-Nižengia doktrinines įtampas ir tik mirusiais autoriais. Kodėl jis liūną) ? Kad šie poetai kuo ma
tampa tiltu susitikti žmonėms, ! turi baimintis gyvųjų ?
žiausiai savo kūryboj kreipiasi
nepaisant visų skirtybių bei prie Į Galima sutikti, kad yra “so į bet kokias visuomenines prob
šybių. Tik svarbu humanizmo cialistinio humaniškumo” aktas lemas, ir be įspėjimo būtų aišku
neaprėžti viena kuria specifine gerbti mirusiuosius autorius, dabartiniam Lietuvos skaityto
interpretacija ir nežaloti jo es mą humaniškumą, nereiktų jo jui,
persotintam
“pilietine”,
mės, kuria yra žmogaus meilė, būtų nesibaiminti ir gyvųjų au “veiksminga”, “revoliucinga” po
Nelė Mazalaitė, lietuviškosios buities, perkeltos į legendą ir apsiaus
kokios nors neapykantos aistra. torių gerbimo, atseit, nelaukti, ezija. Bet kada ir Lietuvoje pra tos ilgesio skraiste, vaizduotoja čionykštėje mūsų prozoje.
Humanizmui esmingai priklauso kol mirtis juos pavers “praei dedama rūpintis poezijos žmogiš
Nuotr. V. Maželio
atvirumas žmogui, ir bet koks ties palikimu”. Nieko iš tikrųjų kąja gelme, šie poetai kaip tik
ekskliuzyvistinis fanatizmas hu
manizmą žaloja ar tiesiog panei
gia. Dėl to ir laisvojo pasaulio
lietuviai rašytojai nieku būdu
nesisavina humanizmo tik sau.
Priešingai, džiaugiamės humani
zmo apraiškomis visur, kur jų
regime. O juo labiau trokštame
ir linkime, kad, mūsų tėvynė
je vis giliau skleištųsi humaniz
mo dvasia. Norėdami, kad lietu
vybė būtų vis skaidresnė, tuo
pačiu norime kad ji vis būtų
ir žmogiškesnė. Ir juo labiau
brangi žmogiškumo šviesa, juo
tamsesni laikai, nes jais kiekvie
nas gali rasti atramos tik savy
je pačiame — savo paties žmo
giškame kilnume, širdis širdžiai
lieka laisva kalbėti ir tada, kai
žodis yra surakintas.
Dabartinėmis aplinkybėmis
laisvojo pasaulio lietuviškosios
kūrybos grįžimas'“} tėvynę guli
vykti tik tuo pačiu keliu, kaip
“praeities palikimo” perėmimas
— būtent pamaži, su įspėjamai
siais komentarais, su cenzūrine
atranka. Jau minėjom, kaip “Po
ezijos pavasario” almanache bu
vo priimti V. Mačernis ir A.
Mackus. Pernai (1967) Lietuvoj
išleista J. Baltrušaičio poezija
ir J. Savickio novelių rinkinys,
o šiais metais numatyta išleisti
pagrindinės Vydūno dramos. Vi
si trys rašytojai iš tiesų dide
li humanistui, bet aiškiai ne re
alistai ir labai tolimi ne tik ko
munizmui, bet ir apskritai socia
liniam rūpesčiui.
Į J. Baltrušaičio simbolistinę
poeziją studijiniu 49 puslapių
straipsniu įvesdina V. Kubilius,
pabrėždamas, kad “šiandien
mums svetima J. Baltrušaičio fi
Ali regular passbook accounts
earn 4%% per annum . . . the
losofinė programa” (46 psl.), ir
Standard Federal pays 5'/. % per
highest retum in the statė of Illi
dėmesio pateisinimui aiškinda
annum on savings certificates of
nois on this type of savings plan.
$10.000.00 or more ($1.000.00
There is no minimum or special
mas, kad jo lyrika iškyla “virš
multiples thereafter). Earnings are
requlrement in this type of savings
tų idealistinės filosofijos tezių,
paid ąuarterly at our regular pay-.
account. Transactions may be
ment
dates
ot
March
31.
June
30.
kuriomis ji rėmėsi” (17 psl.).
made at any time, with dividends
September 30, and December 31.
being paid quarterly. Money saved
Žinoma, jei ta pati besibijomoby the 10th of any month earns
ji “idealistinė filosofija” būtų
6 MONTH
from the 1 st of that month.
SAVINGS CERTIFICATE
ne taip naiviai įsivaizduojama, o
giliau ir betarpiškiau pažįstama,
gal būt, būtų pamatoma, jog,
liaudies žodžiu tariant, velnias
ne toks baisus, kaip piešiamas.
There are two basic savings plans being offered by Standard
Panašiai ir V. Vanagas savo
Federal. Each will have certain advantages to you, depending
įvade į J. Savickio noveles dės
upon your savings objectives and the amount of money involved. Whatever plan you choose, you will enjoy the many
to, kad jų žmogaus koncepcija
advantages and conveniences which come to those vvho save
remiasi kažkokiais beprasmybės,
locally. Standard Federal welcomes your savings account,
“neturėjimo jokių tikslų ir sie
large or small. If you have questions regarding rates or any
specific savings plan, vve’ll be glad to help you choose the
kių” postulatais, bet kad “šie
savings program that’s right for you.
postulatai J. Savickiui neturėjo
absoliučios ir visuotinės reikš
mės”. Dėl to, nors J. Savickio
požiūryje atsispindėjo “buržua
zinės visuomenės gyvenimas”,
jis pats stovėjo “humanizmo po
zicijose, skriaudžiamųjų pusė
je” (8-9 psl.). Tuo būdu apskri
tai J. Savickio novelės turi "epo
chos idėjinio dokumento pras
mės”, yra “meninis epochos do
kumentas” (13 psl.).
Tiek V. Mačernio ir A. Mac
kaus prisiminimas “Poezijos pa
vasaryje”, tiek įvadai į J. Bal
trušaičio ir J. Savickio knygas
aplamai yra rimtai parašyti, be
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION, 4192 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632 Phone: VI 7-1140
tiesioginės partinės propagan

STANDARD

5

DRAUGAS, šeštadienis, 1968 m. spalio mėn. 5 d.

turi daug ko pasakyti savo jau-’ bilinsko, VI. Moziūriūno; komen
nesniesiems draugams Lietuvo tuoja ir pranešinėja V. Kubilius.
je. Tą patį galima pasakyti ir Plokštelės turinys, išskyrus Ka
apie eilę kitų laisvojo pasaulio zio Borutos “Keturias ugnis”,
autorių lietuvių. Kam laukti jų grynai propagandiškas. Toliau
mirties jais pasinaudojimui, jei sia nuėjusi Salomėja: ji dekla
ir gyvi jie prieinami? Iš tikrųjų muoja rusiškai.
norint parodyti besididžiuoja
Vilniuje atidaryta Vilniaus zo
mą humaniškumą, nereiktų jo
nudažyti savotiška nekrofilija. nos liaudies menininkų kūrybos
Gyviesiems reikšti neapykantą paroda. 180 autorių išstatė apie
ir tik mirus ją pakeisti pagarba 1000 kūrinių iš tapybos, kerami
— tai iš tiesų labiau atsiduoda kos, metalo, medžio dirbinių, pa
kažkokia nekrofiline iškrypa, ne puošalų, gintaro ir kitų sričių.
gu tikru humanizmu (taip ne Geriausia įvertinti vilnietės E.
krofiliškai atstovauti socialisti Andriulionienės, ignalinietės M.
niam humanizmui tai greičiau jį Čepulėnienės mezginiai, lentvariškės G. Rimkevičiūtės tautinės
misreprezentuoti).
juostos, A. Kudabienės lovatiesės,
L. Almino iš Elektrėnų metalo
dirbiniai. A. Katausko ekslibri
sai,
R. Džiugo šaržai ir kt.
Tarybų Lietuvos rašytojų bal

sai —plokštelė išleista Rygoje
ir platinama Ok. Lietuvoje. Pa
teikiami šių rašytojų įkalbėjimai:
Salomėjos Nėries, Kaz. Borutos
Valerijos Valsiūnienės, Kosto Ku

— Povilui Sklėriui, Lietuvos
Žemės ūkio akademijos meliora
cijos katedros vedėjui, sukako 70
m. amžiaus. Gimęs Anykščių apylinkėje.

S KIP S Self Service
LIQUOR STORE
$515 S. DAMEN AVĖ.

ALL PHONES WA 5-8207

OCTOBER - SPALIO MEN. 3. 4 ir 5 D. D.
ASBACH URALT V.X O.P.
LMPORTED GKRMAN BRANDY

Fifth

STOCK V.S.O.P. 10 Ycar Old
IMPORTE!) BRANDY

Fifth $3.98

NAPOLEON IMPORTED
FRENCH BRANDY

Fifth $3.39

GRAIN ALCOHOL 190 Proof U.S.P.

Fifth $4-98

$5-49

RICCADONNA Imported Dry or Sweet
VERMOUTH
30 oz. Bottle $

-J .49

Fifth $4.39

MIDUOLIS IJQUEUR,

PIERRE CARTIER IMPORTED FRENCH
HA (JT SAUTERNE or SAUTERNE
Fifth $-| .79

( VNAD1AN MIST Imported
CANADIAN MIIISKY

Vi sai- $3.49

AUG3BURGER Bavarian Type BEER
Case of 24—12 oz T. Avrays

Case $4.59

BLATZ BEER
24—12 oz. Throw Away Bottles

Case $3.29

Tra tara

FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 SO. HALSTKD STREET
Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS {VAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS
RADIO STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS.
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

H I G H

RATES

5.25

4.75

%

per annum
per annum
on regular savings
on investment bonus
Savings Insured to $15,000 00

BRIGHTON SAVINGS ANO LOAN ASSOCIATION
4071 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632

Kas tik turi gėrę skonį,
viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK.. 6211 S. Westem.

PR 8-5875

Vedėjas J. LIEPONIS
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 vai. Kitom
dienom nuo 9 vai. iki 6 vai. vakaro
SEKMADIENIAIS ATDARA NUO 12 IKI 5 POPIET.

1 gio, lietuviškiems reikalams Į šioje ir tautos dailės parodos lan1 trados nužengusiųjų menininkų
skirtn anclll
žurnalo re.vfoin
pavaduotojų iŠ savųjų jau trūksskirto
anglų knlha
kalba žurnalo
re- ’kytojų.
dagavimo ir le'dimo darbams
svarbiausias. įvykis šiais
e
Vabalas paruošė knygepastaruoju metu kiek sutrikus,
Europos
latvių
gyvenime,
a
pj
e
botaniką Adomą
buvo būkštaujama, kad jis ne
oo anojo, buvo dainų šventė Ha Hr ?b:iickį, kuris netoli Dūkšto
mirtų kaip tik jubiliejiniais lais
noveryje. Svečiai
programos
Lietuvos"'!, 635 pi.)
vės kovos metais. Tačiau reikaij Konkursas Bendruomeninėms Mišioms sukurti
__ I pas. karą buvo įruošęs
lai krypsta, atrodo, gerojon pu-I'vykdyt
^uyt0)aI’ t,!,'ppat. *r ziur0\ai! prieš
e; metu “Draugo” spaus„L i buvo suplaukę iš viso
— Pasaul'° | botaninę sodybą, “Rojaus” varAŲRK Kunigų Vienybės ry dojant ir jų neskaldant šešiolik sėų. Šiuo
tuvėie
iau
irišamas
“
T
itnanus
”
i
^
ra
^
tU^
VZ
'
'
<an
^*
‘
ų
ansamblis1
pramintą,
tų provincijų seime, įvykusia tinėmis.
tuveje jau jnsamas Lituanus į .§ New yorko, bendrojo choro di
c) Leistinos I ir II laipsnio žifpialo 1968 metų pirmasis (pa- |
me liepos 17-18 dienomis 1968
Robcrtas Zuika> tenoraJ • M. Macijauskienė paruo
m. Thompson — Marianapolyje, giminingos moduliacijos, bet vasario) numeris. Tuoj pat ne- ' ?Gtras Lielznika latvių rašytoįų šė ir “Minties” leidykla VilniuConni, kun. Jurgis Vilčiauskas, giminingos moduliacijos, bet trukus seks ir kiti šių metų nu grupe _ iš JAV, pianistė Maraje išleido knygą “Gyvenimo aki
chromatizmai ir ritminės sin meriai.
Šv. Juozapo lietuvių parapijos
Biezaitė iš Australijos. Taip pat mirkos”, kurioje aprašome mūklebonas VVaterbury, paskyrė kopos.
• Latvių Žurnalas pagerbė ir chore dalyvavo choristų grupės'S1 medikų: V. Kuzmos, J- Ne
d) Melodijų apimtis turi būti
300 dolerių premiją ir įgaliojo
mūsų grafiką Paulių Augių, su savo dirigentais iš JAV ir Aus-' meikšos, V. Lašo, J. Karaliūno,
Liet. relig. muz. komisiją pas vidutinio aukštumo.
"brango” spaustuvėje spausdi Palijo;. Kai kuriuos solistus — 'M. Zubrienės, D. Musteikytės—
e) Melodinis eismas vystytikelbti konkursą vienbalsėm ben
namas kultūros žurnalas “Treji instrumentalistus teko kviesti ir I Jurkšienės, M. Horodničienės ir
druomeniniam giedojimui Mi nas mažais šuoliais, neperžen
š vokiečių, anglų ir islandiecių. k\ medicinos darbuoiojų gyveį Varti” š. m. 10 numerio viršeli
šioms sukomponuoti sekančiom giant sekstės šokimų.
Tas
rodo, kad senųjų, jau nuo es- mmas ir darbai.
nanuošė Pauliaus Augiaus įspū7. Gloria ir Credo tekstus ga
sąlygom:
diugupiu medžio raižiniu “Mal1. Mišių tekstus sudaro: a) lima suskirstyti grupėmis ir pa 1 Ida”. “Treji Varti” šį kartą ski
gal tai pakaitomis kurti skirtin
Viešpatie, pasigailėk (Kyrie).
ria net dpšimt puslapių P. Au
b) Garbė Dievui aukštybėse
gas recitatyvines melodijas.
8. LRM Komisija skiria 200 gaus medžio raižinių ir pieši(Gloria). c) Tikiu vieną Dievą
(Credo), d) šventas, šventas dolerių pirmą premiją ir 100 do nių nuotraukoms. Ir pats pirma
pasieks greičiausiai Jūsų artimuosius
(Sanctus) ir Garbė tam, kuris lerių antrą premiją už geriausiai sis žurnalo straipsnis yra Ma
rijos
Induse
Muceniese
8
psl.
ateina (Benedictus); juos abu sukomponuotas Mišias, rezer
’
komponuoti kaip vieną Mišių da vuodama sau teisę tų Mišių iš raštas, išsamiai apžvelgiąs šio
žvmaus
mūsų
grafiko
kūrybą.
lį, giedamą prieš Konsekraciją, leidimui ir jų platinimui.
jei siųsite jas per
9. Sukomponuotos Mišios pri Tuo būdu žurnalas Pauliui Au
e) Dievo Avinėli (Agnus Dei).
CENTRAL PARCEL SERVICE, Ine.
2. Mišių tekstus imti iš Rom. valo būti prisiųstos iki 1969 m. giui paskyrė net 19 psl.. įskai
tant
ir
įspūdingai)
viršelį.
,
Kat. Mišiolėlio, išleisto tėvų jė Velykų, t.y. iki balandžio m. 6
220 South Stote St., Tol. WB 2-9354
zuitų Chicagoje (Jesuit Fathers, d., sekančiu adresu: Juozas Ži
Latviai džiaugiasi pavytusia
arba
2345 W. 56th St., Chicago, Illi levičius, 2345 W. 56th Street, savo dainų švente Hanoveryje.
2618
West
63rd
St., Tel. WA 5-2466
CHicago, Illinois 60636.
nois 60636).
T.atviu laikraštis “Latvija” be ki
10. Prisiųstieji veikalai pri tų dalykų rašo: Bendrame visųI Mūsų turimas ypatingai gausus pasirinkimas įvairiausių piekių
3. Tekstams melodijos priva
lo būti sukomponuotos vienam valo būti autorių pasirašyti sla jungtinių choru koncerte, dalyva į ir mūsų patarimai palengvins tikrai vertingų siuntinių sudarymą
balsui su vargonų palyda, kuri pyvardžiu ir ant voko užrašytas vo per 400 dainininkų ir muzi- i
Per mus galite užsakyti visus Mes mielai priimame ir
privalo sekti Mišių melodijas.
netikras adresas. Gi kitame ma | kų, o sekmadienyje, Hanoverio
anksčiau skelbtus sovietų mais išsiunčiame siuntinius,
4. Melodijos gali būti origi žame voke turi būti įdėta tik SDorto halėje, popietiniame tau
to produktus bei pramonės ga
nalios kūrybos ir gali būti nau roji autoriaus pavardė ir jo tik tiniu šokių parade susirinko per
minius, išskyrus automobilius ir sudarytus iš .siuntėjų nuosavų
daiktų bei maisto produktų.
dojami motyvai iš grigališko ras adresas.
šaldytuvus.
3000 žiūrovu. Ir visose kitose
choralo bei liaudies giesmių, sa
11. Konkuse gali dalyvauti vi j švenčių sueigose žiūrovų skaičius
Reikalaukite naujus katalogus bei muitų sąrašus.
varankiškai juos plačiau išvys si laisvojo pasaulio lietuviai mu ' prašoko 1000. Abu teatro vaidi
Garantuotą siuntinių pristatymą atliekame jau virš 21 metus.
zikai, išskyrus konkurso komi nimų bilietai Aegi teatre išpar
tant.
5. Kiekvienos Mišių dalies me sijos narius.
duoti. Taip pat buvo išparduo
lodija gali būti komponuojama
Liet. relig. muz. komisija. ti bilietai ir j visus tris kankli
O jeigu norite aplankyti Lietuvoje-savo giminaičius, tai mūsų
Skirtingoje moderninėje arba
ninku ir dainininkų ansamblio
skyrius, —
modalinėje bažnytinėje tonacijo
• Naujas “Lituanus” nume- I koncertus Beethoven salei. Visus
— GORDON TRAVEL SERVICE, INC., —
je.
, ris. Daugumoj jaunosios mūsų tu švenčių programų išpildymus
sutvarkys Jums kelionės reikalus be jokių rūpesčių.
6. Komponuojant Mišių melo-l| akademikų kartos rūpesčiu lei anlankė apie 15,000 žiūrovų, nedijas, naudoti kompozicines prie džiamo šio rimto mokslinio ty priskaičius maldininkų bažnymones taip, kad tos melodijos |
tiktų masiniam vienbalsiam gie
dojimui:

KALĖDINĖS DOVANOS

Perkrausto baldus iš arti ir tyli.

OULKiŲ
SIURBLIŲ
TAISYMAS.

A. BENIULIS
Chicago, III. 60029, Tel. RE 7-7083

Valome,
ištepame,
suderiname,
Pakeičiame
(hoses) —
žarnas.

MARQUETTE PHOTO
SUPPLY

Parduodame ir taisome visų garny
bų dulkių siurblius ir tur me dalis
maišelius ir visus prijungimus (da
lis) visų gamybų siurbliams'
Electrolu.v. Hoover. Eureka. Kiti.
ir Royal bei kitų.
B. & B. DISTRIBUTING CO.
4081 So. Archer Avenue
(Archer ir California'
Chicago, UI. 60C32, Tel. 927 4702
Ved. Arvydas M. Dikinis

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS
Daug sutaupysite pirkdami čia
įvairių filmų foto aparatus bei
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu aiidedani pasirink
tus reikmenis ypatingai proga
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų
aptarnavimas Atdara pirtnad ir
ketvirtad vakarais iki 9 vai.

3314 West 63rd Street

LIETUVOJE,

Chicago, Illinois 60629

Platinkite “Draugę”.

Telef. PRospect 6-8998

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

STAIGA

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

2310 W. Roosevelt Road

Tel. SEeley 3-4711

Atdara pirmad ir ketvirtad. 9-9 vai.; anitrad., treėiad. ir šeštad
nuo 9 iki 6 vai. sekmad. atdara nuo 11 iki 4:30 vnl. po pietų.

a) Giedojimai privalo būti pa
prasti, melodingi ir lengvai iš
mokstami.

b) Melodijų ritminio pagrindi
nio — raktinio judesio vienetų
gali bū'i imama pusinė gaida,
ketvirtinė arba grigališka rečitatyvinė aštuntinė gaida, įvai
raus ilgumo gaidas mišriai nau

ROOSEVELT PICTURE
FRAME COMPANY
Man nfactu rers

GRANE SAVINGS

fpom the
"Accessibles"
with love

AND

LOAN

ASSOCIATION

B. B. PIETRI E WICZ, Prez.

2555 West 47th St.

Tel. LAfayette 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

/13a
4

Naujas aukštas dividendas

mokamas už investavimo
sąskaitas.

PINIGAI {NESTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D
Dividendai mokami sausio ir liejos mėn. 31 d.

VALANDOS:

N\_

Rankomis išpiaustyti paveikslų
rėmai Pritaikinti paveikslams
skelbimų rėmai ir metalu aplieti

PIRMAD ir KETVIRTAD........... 9 v. r. iki 9 v v.
ANTRAIJ. Ir PENKTAD............... 9 v r. iki 6 v. v
ŠEŠTAD 9 v. r. iki 12 v. d. — TreCiad. uždaryte

J

-ėmai
2401'
Tel

liuku .»
VligKibii

k.e.. « h ,ag«. Į
7 • TJ58
>9
1

WAGNER & SON3

cf CSfl

Typewritevs — Adding Machines —
Ch etik wri terš.
Nuomoja — Parduoda — Taiso
NAUJOS
NAUDOTOS
Virš 5d m. patikimas patarnavimas

NAUJOJE VIETOJE
5610 8. Pulasld Rd., Tel. 581-4111

• vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vykti ir į kitus miestus)
• portretūra
• meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavime'
Tel. - HV 7 - 4677
422 MENAHAN STREET — RIDGEHOOD. N. Y. 1J237

iiiiiiiitiniimuiiiiiiiiimmimiimiiiiiim

STIJVTMO Mašinos
*
*
*
*
*
*

ELNA
BERAINA
NEtCHI
VIRINO
PFAFF
SINGER

E

ftvelearlškoe, vokiškos, itališkos,
japoniškos ir kitų firmų.

*
Taisome, parduodame Ir nuomoja
me priienamomis kainomis ir sąly
gomis Darbas greitas ir sąžinin
gas. Turime dalis, pritaikome pa
gal skonį kabinėtus. Aptarnauja
me Chicagoje ir priemiesčiuose.

B. & B. OISTRIBUTING CO.
4081 So. Archer Avenue
(Archer ir California)
Chicago, III 60632, Tel. 927-4702
Ved Arvydas M. Dikinis
llllllllliliiiilllilllilllililllllllillllliliillilll

Mes mokame
Liepos mėnesy, mūsų taupytojams, ir naujiems
taupytojams davėme puošnų 2(4 kvortos “Connoisseur’’ kepk ir paduok Federal Glassware
indą.

Dabar su pasididžiavimu pranešame, kad nuo
1 iki 15 d. spalio duosime suderintą penkių dalių
komplektą vadinamą “Blossom Time”. Šį gražų
kombinuotą komplektą galima naudoti maišy
mui, kepimui, padavimui ir pasidėjimui. Dydžiai
yra 3 kvortos, 2 kvortos, l'/2 pintos, V/> pintos
ir 1 pintos.

alnt
JTlt .1 k CDny
^avings

Si dovana Jūsų nemokamai už atidarymą nau
jos sąskaitos su $500.00 ar Jaugiau, arba pri
dedant tokią sumą jūsų dabartinėn sąskaiton.

Mes siūlome įvairių taupymo planų, įskaitant
mūsų 514% “Single Payment Certifieate” (minimum $7,500.00). patarnavimui visiems jūsų
taupymo reikalavimams.
Apgailestaujame, kad galime duoti tik vieną do
vaną šeimai ir jos nesiunčiame paštu.

1447 South 49th Court • Cicero, Illinois 60650

Phone 656-6330

5

1
4

7 ant visu aupymo
CPrtifikA-o
per annum

I

MINIMUM SUMA $5,000 00
, s

MIDLAND
SAVINGS
^ĮDtANDSAVfel

I S

4040 Archer Avė.
Chicago, III. 60632

Telephone CL 4-4470
MEMBER FEDERAL SAVINGS AND LOAN INSURANCE CORP., VVASHINGTON, D G

Joseph F. Gribauskas, Exee. Sec’y

PRANK ZOOAS
President

■
S
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Pulgis Andriušis, kūrybingasis lytiškojo Aukštaitijos peizažo ir žmo
gaus vaizduotojas, šiuo metu iš Australijos atvykęs Iiteratūrinėn viešnagėn į Ameriką.
Nuotr. P. Petručio

KULTŪRINĖ KRONIKA

Spalvotų skaidrių konkursas
1. Konkurse dalyvauti kviečia
mi visi lietuviai fotografai, mėgė
jai ir profesonalai, gyvenantie
ji JAV ir kitur.
2. Konkurse yra keturios skai
drių grupės:
a)
b)
•c)
d)

Gamtovaizdis
Portretas
Abstraktas
Eksperimentinės skaidrės

3. Kiekvienas dalyvis visam
konkursui gali pateikti nedau
giau kaip astuonias savo fotografuėtas skaidres. Galima dalyvau
ti vienoje, keliose ar visose gru
pėse ir su mažiau negu aštuoriama:
G — Gamtovaizdžio grupė
P — Portreto grupė
A — Abstrakto grupė
E — Eksperimentinė grupė

niom> skaidrėm.
4. Skaidrės turi būti įdėtos į
popierinius arba plastikinius rė
melius. Rėmelių dydis turi būti
2x2 coliai. Skaidrės įdėtos tarp
stiklų nebus priimtos.
5. Kiekviena skaidrė turi būti
pažymėta tašku kairiame apati
niame kampe kaip ji normaliai
, žiūrima — be jokių aparatų.
6. Ant kiekvienos skaidrės rė
melių turi būti užrašyta dalyvio
vardas, pavardė, adresas ir skai
drės pavadinimas.
7. Prie skaidrės pavadinimo,
rėmelių skliausteliuose turi būti
pažymėta didžiąja raide prie ku
rios grupės ta skaidrė yra priski8. Dalyvavimo mokestis yra
$ 2.00, nežiūrint kiek skaidrių

yra pateikiama. Dalyviai gyveną
vietovėse iš kur pinigų siuntimas
yra suvaržytas bus nuo mokes
čio atleisti.
9. Skaidres ir mokestį siųsti
šiuo adresu:
Algirdas Grigaitis — L. F.A. kon
kurso vedėjas
2081 Plainfield Drive
Dės Plaines, Illinois 60018
10. Gautos skaidrės bus saugo
jamos visomis esamomis išgalė
mis. Tačiau, konkurso rengėjai
nebus atsakingi už galimą skai
drių pažeidimą ar pametimą lai
ke konkurso arba persiunčiant.
11. Gautos skaidrės Lietuvių
Foto Archyvo bus peržiūrėtos ir
priimtos į konkursą arba atmes
tos. Atvejyje, jei visos skaidrės vie
no fotografo bus atmestos,, skai
drės bus tuojau grąžintos siuntė
jui, registracijos mokestis nebus
grąžintas.
12. Priimtos skaidrės bus pateik
tos jury komisijai, kuri jas premi
juos. Jury komisijos sąstatas bus
paskelbtas vėliau.
13. Bus skiriamos trys (pirma,
antra ir trečia) premijos kiekvie
nai grupei ir taip pat premijuo
ta viena skaidrė kaip “geriausia
konkurso skaidrė”.
14. Visos į konkursą priimtos
skaidrės bus viešai parodytos pu-'
blikai. Parodos metu bus įteik
tos premijos.
15. Skaidrės bus priimtos iki š.
m. spalio 31-os dienos".
16. Konkursui užsibaigus visos
skaidrės bus grąžintos siuntė
jams.

GAMTAMOKSLIS IR MORALE
x Vargu ar kuriame laikotarpy
je yra vykę tokie pagrindinių
principų persvarstymai, kaip da
bar- Tai atspindi ir mokslinėje
literatūroje. Naujų knygų lenty
nose aptinkame veikalą “Physical Science and Ethics”, parašy
tą And re w G. van Melsen (iš
leido Dužuesne Univessity Press,
Pittsburgh, Pa, 182 pusi. $6.50).
Kaip antrinė antraštė sako, tai
svarstymai ryšio tarp gamtos ir
moralės. Veikalas išleistas univer
siteto filosofinių studijų serijoje,
s kas atskleidžia ir jo pobūdį.
Autorius - olandas. Baigęs Ut
rechto universitete fizikos moks
lus daktaro laipsniu, jis Nijmegeno universitete dėstė filosofiją:
vėliau tame pat universitete bu-Į
vo gamtos mokslų fakulteto dėka
nas. Taigi, žmogus kvalifikuotas
tarti žodį kaip gamtamokslyje,.
taip ir filosofijoje.
Šiame veikale jis aptaria istori-'
nę gamtamokslio raidą, ryšį tarp
gamtos ir įgimtosios teisės, žvelg- į
damas į šią problemą ir šv. Tomo:
scholastinės filosofijos akimis. To
liau nagrinėja įvairias etikos
sampratas, pagrindinius etikos
principus, gamtinę etikos normą i
bei tokias moderniais laikais iš i
kilusias problemas kaip gimimui

kontrolė, aptaria žmogaus valios
laisvės problemą, pagaliau nuro
do etines dimensijas ryšium su
transcendencija.

Galutinė autoriaus išvada, kad
moralinių principų vertė dar la
biau išryškėja - jie yra vadovau
jančios gairės kelyje į žmogaus ateitį. Dužuesne universitetas yra
vedamas Šv. Dvasios vienuolyno,

kas leidžia pasitikėti, kad ir šis •na žymus ir dabar reikšmingas.
leidinys nesikerta su religine pa- ; Palaidotas Kretingos kapinėse,
M O V I N G
kur jo kapas visą laiką buvo
saulėž'ūrai J. Pr.
t. s, vt nia vi'l i.s
gausiai
lankomas.
Buvo
kelia

• Gamtos paminklų naikini
V|»diaii3ia n-rlt
> ma-mas, bea.odainškai ariant žemę mas ir .jo kanonizacijos klau
Ilgy melų p.itnuu;,
traktoriais, ok. Lietuvoje tęsia simas. Dabar prof. J .Dagys > K ..-92U9
I hl, aųu, tiuliui.
mas ir toliau. Lygumose toks siūlo jo vardu pavadinti šven- ,
►♦♦ ♦♦ ♦ ♦♦♦ ♦ * - * - arimo būdas mažiau žalos tepa čionių vaistažolių fabriką, ku
daro; bet. kalvotas vietas ( R. riam neseniai sukako 85 metai. ,
vpH'tti.m Mirv'rcR*
Aukštaičiuos) žaloja, keičia ir
mhu.
ųyvyDfifc
• “Paveikslų galerija” — to
• utomoblHų,
naikina jų grožį. Taigi kai kurie
kiu pavadinimu išleistas Vilnių-j*
•velkamu
hb
ok. Lietuvos mokslininkai, nore
i|H>
je leidinys, kuriame pasakoja
Pn
(«»<•<»!»
ismi
darni apsaugoti gražiąsias Lie
ma apie Vilniuje sukauptus Se
fOtuvos vietas, siūlo Rytų Lietu
nosios Lietuvos ir Vakarų Euro
vos aukštumas nuo Zarasų ligi
i. BACEVIČIUS
pos meno turtus. Leidinį paruo
0455 S Kyil/ė V. t*K 8-2233
Aukštadvario paversti nacionali
šė P. Gudynas, S. Pinkus, P.
niu parku.
Svičiulienė ir P. Juodelis.
SKBLBKITES “DRAUGE”
• Antanas Vaitkevičius, Vil
niaus valstybinio ped. instituto
profesorius, biologijos mokslų
kandidatas, mirė Lietuvoje. Bu
Cosmos Parcels Express Corporation
|
vo gimęs 1905 m. 1935 m. bai
gė V. D. U-to biologijos skyrių,
Lieensed by VNESHPOSYLTORG
tobulinosi Vienos universitete;
Gerai pažįstama finma, kuri, per daugelį metų skubiai ir
vėliau dirbo kaip dėstytojas. Bu
tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijentflrą, siunčiant
vo pakeltas į profesorius. A.
Vaitkevičius buvo vienas žy
DOVANAS-SIUNTINIUS Į LIETUVA, LATVIJĄ,
miausių Pabaltijo ornitologų,
ESTONIJĄ, UKRAINIJĄ ir 1.1.
daug metų paskyręs Lietuvos
paukščių gyvenimo tyrinėjimui.
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
Buvo vienas iš žiedavimo orga
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI.
nizatorių Lietuvoje. Ypač daug
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
laiko paskyrė vandens ir pelkių
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS PRISTATYMAS.
paukščių tyrimams. Yra paskel
Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukštos
kokybės prekių prieinamomis kainomis.
bęs per 40 mokslo darbų.
• Sudaryti šunų vardyną —
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
toks klausimas keliamas ok. Lie
affiliated with PODAROGIFTS, INC.
tuvos spaudoje. Šia proga nu
rodoma, kad šunininkų tarny
priima užsakymus Sovietų gamybos visokioms prekėms, jų
ba prie D. L. kunigaikščio dva
tarpe — motociklai, televizijos aparatai, radijo trans'istoriai, mag
netofonai (tapė recorders) ir gift-eertificatus galima užsakyti
ro minima jau XV amžiuje. Šu
giminėms gyvenantiems Lietuvoje ir Sovietų Sąjungoje per
nis mokydavo tam tikras baka
mūsų firmą.
lauras — šunininkas. Įvairios'
šunų veislės minimos 1588 m.
Informacijų ir nemokamų katalogų prašykit mūsų vyriausioje
įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.
Lietuvos statute: kiemo šuo, be
brinis šuo, kurtas, vižlas, žvė
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
rių sekikas ir kt. Į šunų var
dyną siūloma įrašyti tokius šu
45 West 45th SI., New York, N. Y. 10036
nų vardus: Gaida, Lyra, Rėva,
Tel. — 212 - 245-7905
Musė, Mėta, Styga, Korta, Me
ris, Aras, Karas, Baris ir kt.
SKYRIAI:
• Jurgio Ambraziejaus Pa
NEW YORK, N. Y. 10003, 39 Second Avenue
Tel.: AL 4-5456
NEW YORK, N. Y. 10011, 108 West 14th St, nr. 6th Avė
CH 3-3005
brėžos, pirmojo Lietuvos bota
BROOKLYN, N. Y. 11207, 600 Satter Avenue
Di 5-8808
niko, 200 metų sukaktis bus pri
BROOKLYN, N. Y. 11211, 370 U don Avenue
EV 4-4952
siminta ok. Lietuvoje 1971 m.
BOSTON, Mass. 02118, 271 Shawmut Avjnue
LI 2-1767
3OSTON, Mass. 02127, 331 West Broadway
268 0068
Kaip žinia, Pabrėža (1771ilUFFALO, N. Y. 14206, 332 Fillmore Avenue
TL 6-2674
1849), kretingiškis vienuolis
CHICAGO, III. 60622, 2222 West Chicago Avenue
BR 8-6983
pranciškonas ir kun., buvo ne tik
CHICAGO, III. 60308, 3333 S. Halsted Street
WA 5-2737
CLEVELAND, Ohio 44134, 5879 State Road
884-1738
geras kunigas ir žymus pamok
iRVINGTON, N. J. 07111, 762 Springfield Avenue
ES 2-4685
alininkas, bet ir puikus botani
GRANO RAPIDS, Mieli. 49504, 636-38 Bridge St N. W.
GL 8-225S
kas. Jo mokslinis palikimas gaHAMTRAMCK, Mlch. 48212, 11333 Jos. Campau Avenue
365-5255

M OV I N G
Apdraustas perkraustymas
Įvairių atstumų.

A. VILIMAS
823 WEST 34th PLACE
Telef. — FRontier 6-1882

246-9738
FO 3-8569
AN 1-2994
LO 2-1446
BI 3-1797
GR 2-6387
274-6400
PO3-4818
HU1-2750
FI6-1571
PL6-6766
SW8-2868
R13-0440

Kam reikia sudaužytą auto ištiesinti ar neda
žyti — kreipkitės į H R L L. Jis greit ir gerai p
daro. Įsitikinkite.
Kam reikia pataisyti automatinę transmisija
kalbėkite su ALGIMANTU STANEVIČIUM.
d«

Mūsų garažas praturtėjo prityrusiais mechanikais, todėl ir
ame pasiskelbti. Reikalui esant duodame kitą mašiną.

PAŽANGA, 2637 W. 47th Si., Tek LA 3-96S:

FUNERAL HOME
'-- v-- -< *
T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPEL&
Parking Facilities

NATIONWID,E

GUARANTEE
No-Limit on MILĖS...
No-Limit on MONTHS
FULL LIPETIMJ3 GUARAN.
TE E against defeots in worknja.n»hip and rnaterials and
all normai road hazard inju ries encountered in everylifeday passenger car uae for
the lite of the original tread
design in accordance with
terma of our printed guarantee certificate. Price of
replacoment
pro-rated on
original tread depth
wear
and based on Firestone adjuatment price for replacement tire at time of adjustmont. Firestone adjustment
prices are intended to, būt
may not, repręsent approximate current average selling prices and are subject
to change without notice.

REpublic 7-6600

6845 SOUTH WESTERN AVĖ.

bMuMi

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MAROUETTE FUNERAL HOME
TRYS

MODERNIOS

KOPLYČIOS

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

Tel. GR 6*2345*6
Tel. TO 3-2IŪ8-0S
STATYTI

AUTOMOBILIAMS

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ

DIREKTORES

Irys Modemiškos Kopltči*
*«D5 07 South tferm.iage Aveniu
Telufon-ts

- VA/ds '

1741

7

v

5W South tialitornia A venų?

,

Telefonai: LA 3 - (J440 n LA 3

i

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GeLINY6IA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių
ir kitų papuošimų.
2443 West 63rd St., Chicagc, UI.
Telef. PRospect 8-0833

—

PRospect 8-0834

GIRKITE DABAR TIESIOG NUO1
NELSONE

FIRESTONE PADANGOS (TIRES)

S4VIN1NKO

Neribota guarantija: iki susidėvėjimo. Ratlankiai (wheels)

bAiNT CASIMIR

Taip pat atliekama ratų reguliavimas ir balansavimas
(Wheel alignment and balancing). Stabdžiai (Brake Ser
vice), motoro regul. (Tune up), keičia
mos dalys, alyva, tepimas, kt. pataisymai.

MŪNUMENT CO.
<91 I West 11 lth Street
Udžianmas Paminklams <*lanų
Uni -inkimas Visame Mieste

•lel

UEdarcrest 3 - 633*

Country Auto & Tire Service
2423 W. 59th Street, Chicago, Illinois
Telef. — GRovehilI 6 - 7777
Vai.: kasdien 7 v. r.— 7 v. v., šešt. 7 v. r. - 3 v. p.p.
Sekm. uždaryta. Kitu laiku pagal susitarimą.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

Savininkas MIKAS CESAS

LACKAWICZ IR SŪNOS
2424 W. 69tb STREET
2314 W. 23rd PLACE

PLANINGAS TAUPYMAS

07
'

4348 S. CALIFORNIA AVĖ.

Mokamas už vienų metų taupymo lakštus nuo išdavimo datos
(*5,000.00 ar daugiau, {dedant po
*500.00)

5 r-

Tel. REpublic 7-1213
Tel. Vlrginto 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS

MOKA GERUS DIVIDENDUS.
PRADEK TAUPYTI ŠIANDIEN!

S

Metinis dividendas mokamas už
indėlius taupymo knygutėse.

4

HARTFORD, Conn. 06114, 200 Franklln Avenue
LAKEWOOD N. J. 08701, 288 Main Street
LOS ANGELES, Calif. 90022, 960 S. Atlantic Blvd.
NEW HAVEN, Conn. 06519, 509 Congress Avenue
NEWARK, N. J. 07103, 428 Springfield Avenue
PASSAIC, N. J., 176 Market Street
PATERSON, N. J., 99 Main Street
PHILADELPHIA, Pa. 19122, 1214 N. 5th Street
PITTSBURGH, Pa. 15203, 1307 E. Carson Street
SAN FRANCISCO, Calif. 94115, 2076 Sutter Street
WATERBURY Conn., 905 Bank Street
VVORCESTER, Mass. 01610, 169 Milbury Street
YQUNGSTOWN, Ohio 44503, 309 W. Federal Street

DRAUGAS, šeštadienis, 1968 m. spalio mėn. 5 d.

Mokamas už vienų metų taupy
mo lakštus nuo išdavimo datos
($10,000.00 ar daugiau, įdedant po
$1,000.00)

Tel. LAfayette 3-357?

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S UTUAMCA AVĖ______________ Tel Y Arde 7-340 i

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S M1CHI0AN AVĖ,

Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITDAN1CA AVĖ_________ Tel. YArds 7-1138-IĮ39

DEL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

MUTUAL Federal SAVINGS
:oBWt
2212 W CERMAK RD. CHICAGO, ILL. 60608. Tel. VI 7-7747
OFFICE HOURS: M< .iday. Tuesday, Friday 9 to 4:
Thursday 9 to 8: Saturday 9 to 1; Wednesday closed.

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BL'ILDLSG

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

VASAITIS — BUTKUS
1146 S. aOth Avė.. CICERO. ILL.

Tel OL.vmpii 2 1003

LAWN FUNERAL HOME
Sigmund J. Sutkus
7909 STATE Rll

OAKLAtVN, ILL

'

Tel

636 232h

Pasinaudokite Draugo „CIassified“ skyriumi.

DRAUGAS, šeštadienis, 1968 m. spalio mėn.

KAIP SUŽINOTI AR VEDES

5 d. J laikas pinigai ir išmintis

idin^ai
— Vienintelė priemonė suži
Santaros-Šviesos suvažiavime
noti, ar žmogus vedęs ar ne,
Alg. Titas Antanaitis skaitė pa
; — tarė vienas kino artistas, —
skaitą, apie kurią A. Nakas
tai suskaičiuoti visas vedybas ir
“Naujienose” rugsėjo 14 d. ra
skyrybas. Jei bendra suma bus
šo: “Paskaita užtruko 43 minu
nelyginė, tai vadinasi vedęs.
tes”.
Po to rugsėjo 19 d. “Naujie
REDAKCIJOS
nose” Algirdas Titas Antanaitis
PAAIŠKINIMAS
atsako: “Esu didžiai dėkingas
už gerą, žodį apie mano paskai
Randantiems klaidų šiame lai
tą. Ypač dėl to, kad, pagal Jūsų
kraštyje žinotina, kad jos ten
laikrodį ji “užtruko 43 minu
pateko tiksliai. Spausdindami lai
tes”. Ilgos paskaitos šiandien
kraštį, spausdiname kai ką kiek
baisiai nepopuliarios. Manoji gi Alaus vartojimas pagal mūsų dienraščio sveikatos skyriaus patarimus vienam skaitytojui, o kaikas
buvo 23-jų mašinėle rašytų pus
nuolat ieško klaidų.
lapių ir, bent man namuose skai
Redaguoja dr. 8. AL/0NA8
tant, truko 1 vai. ir 15 minu ŠIMTMEČIAI
KAD NEBĖGTU NUO
A************M#*#M#*»*#*M4**M*#/44<M#A##**J *-* **4» * čių.”
Buvusios Lietuvos — Lenkijos patrowu svvecziams, katros jau
PAMOKSLO
Po to A. Nakas “Naujienų” karalystės septynioliktojo am- kytu lankytoju wartotos.
Massachusetts valstijoje 16RUDUO,
IR
spal. 2 d. nr. tikslina: “Nepasik žiaus ekonomikos sprcialistas
Ynay tayp pat neturi būti su- 75 m. geg. 3 d. išleistas įstaty
liaukite: nelyginkite, repeticijoj Jokūbas Hauras (1632-1709) sa
sugaišto laiko,, su laiku pa vo veikale “Generalinė žemės ū- gyžusi bey rėksnė, o visada su mas, įsakąs pamaldų metu užra
žmonėm elktis szwelniai, mey- kinti bažnyčių duris, kad per
rai įsisamoninti kas buvo kalba skaitą jau publikai skaitant: jis kio ekonomika” palietė ir kai
lingai, alaus arba arielkos neat- daug neišeitų prieš pamokslo ga
ma. Jeigu jau pasakė ką vienas, gali svyruoti 10-15 minučių į vie kuriuos viešojo maitinimo klau
miežyneti
wandeniu, wienos ge-"lą,
kitas turi....būtinai....kartoti, nes ną ar į kitą pusę”.
simus.
j rimo ruszies nepakeysti kitonisz
šiaip tai juk būtų neatleistinas ap
“Tad p. Antanaiti, aš jums
Kadangi jo pastabos, mano- ka »
SUNKU PATIKĖTI
sileidimas.
pridedu 5 minutes ir daugiau me, svarbios ir šiandien, nes ir
Pagaliau mes turime viską pra nė sekundės”.
— Nieko man nepadėtų paž
po trijų šimtų metų tebeveikia
Kaip ratai be deguto
dėti nuo seniausių laikų ir vesti
Ir kas dar gali ginčytis, kad nugėrimų vietos, o kai kur dar
velgti į save kaip kiti į mane
“
Karcziamoje
būtina
paprasArtėja rinkimai, ir greit pasi per garbingą praeitį ir didingą laikas ne pinigai, nes dabar laižiūri. Aš pats netikėčiau.
baigs džiaugsmu ar ašaromis vi dabartį į nuostabius ateities hori- j kas pasidarė jau ir išmintimi, ir tokių senų gėrimų prilaiko- cziausya muzika, bent dūda ir
ma, todėl mes istorijos garbei ei- i skripka... Mat, kareziama be mu
sos tos milžiniškos tiradų eilės a- zontus. Juk tegu visi tie nenaudė
PRAKALBA IR PLOJIMAI
kadangi ne dėl turinio ginčai ki tuojame tą mokslinį veikalą ne- zjkos — tay tarsi szokis be merle nuostabų gyvenimą, kai bus jiai> kurje paHko namuose ir ne
lo, kaip kitais atvejais būna, Lkeisdami kalbos. Knygoje rašo- gOS ratay be deguto — niekams
— Prakalbos pradžioje ploji
išrinktas tas ar kitas prezidentas. atVyko j kokįas Šventes, minėjibet dėl laiko.
'ma:
tykusi.”
mai išreiškia tikėjimą, viduryje
Tiesiog žmogų džiugi baime ima, mus ar susirjnkjmuS) užgirdę,
K.
pagalvojus, tada, kai pensijos bus kad vjskas jigaj tęsėsj nesak0: ot)
Turi būti meilus
. Ir k;lg gali sakyti) Rad meg viltį ir pabaigoje artimo meilę.

IR EKONOMIJA

RINKIMAI
SUSIRINKIMAI

didesnės, dirbti nereikes, kariauti
niekas nebeis, pinigų bus kalnai,
o visi su pinigais pradės bučiuotis, taip sakant, prezidentas pats
pradės su rusiška meška valsą šok
ti. Ak, kad nors vienas pasakytų,
kad ne iš valdžios kasos, bet iš sa
vo duos kokiam rinkėjui tūkstan
tinę, tada tai jau galėtume ir kiek
pradėti tikėti. Gi pažadai tęsis jau
ne daugiau kaip tik vieną mė
nesį. Ir tada prasidės rinkimai.

iaiminga.. kad nenuėjau> bet tegu pavydj tų nepasikartojančių
dvasįnjų turtų, kurie svečiui per
penkjas valandas buvo pilami,

Mes lietuviai turime būti išmin
tingesni, negu kokie ten ameriko
nai, kurie Oskaro premijų įtei
kimuose per dvi valandas įteikia
keliasdešimt premijų, parodo fil
mų ištraukas ir dar pasako premi
juotieji po kalbą. Žinoma, artis
Rinkimų rudenį yra visokių. tai, ką jie ten supranta. Jie tik pa
dėkoja ir nueina. Jeigu prileistų
Populiariausi yra grybų rinki
ten kokį lietuvį, tai jis parodytų
mai, tačiau, kai jie būna per sau
savo didybę, viens pora valandų
si, juos grybautojai laisto vertin
aiškintų apie nuostabią filmo
gom gėrybėm, taip sakant, pada
reikšmę pasauliui, prisimintų,
žais, kaip kandidatai pažadais.
kaip jis pirmą kartą filmą pama
Tačiau praeis ir valdžių ir gry tė, ką pamatęs kalbėjo, ką buvo
bų rinkimai, bet nepraeis jokie sutikęs ir kaip su atžymimais assusirinkimai ir jų pagerbimai. Ir menimis yra nuostabiai artimas.
todėl mes turime iškelti patį svar Lietuvis privalo ten kokiem amebiausią dalyką, kalbų reikšmin nkonam parodyti, kas yra didygumą. Suprantama, kad šiais lai bė. Jie ten visi nuo jo prakalbų
kais žmonės nelabai jau kur ver iškristų, o lietuviai išlaiko ir vis
žiasi į kokius ten pagerbimus, iš dar atsiranda drąsuolių, kurie
leidimus ir banketus, jei jie yra o- eina į susirinkimus ir....parengi
ficialūs, o ne privatūs. Todėl mus.
mums svarbiausia..štai...kas.Jei
Lietuviai, būkime išdidūs ir
koks į kokį susirinkimą atėjo, rei
garbingi, daugiau ilgų žodžių,
kia jį pratinti prie svarbiausio
daugiau tų pačių pasikartojimų,
dalyko — prie ilgo sėdėjimo ir vi
mes nebūkime kokie ištižėliai, bet
suomeninės veiklos ilgo žodžio.
būkime nuostabūs kalbėtojai i į
Žmogui, jeigu jis kartą kur ryžo
klausytojai, kad taip žodžių gau
si ateiti, reikia duoti pasiklausyti
sybėje nuskęstų mūsų didysis prie
apie tą patį dalyką po keletą kar
šas, o mes iškilmingai plaukiotu
tų kartojamų kalbų, būtinai ilgų,
me žodžių jūroje ružavais pasikad jis suprastų mūsų didžios ko
garbinimo luotais.
vos prasmę ir reikšmę.
D.P.
Pagerbimuos, susirinkimuos te
gu atėjęs išgirsta visą eilę kalbų,
nes jei žmogus atėjo, tai reiškia
jis norėjo būtinai ne mažiau kaip
penkias valandas sėdėti ir klausy
tis to paties ir to paties. Kaip gi
kitaip žmogus prie kantrybės do
rybės priprasi. Suprantame, jei
jau vienas savo kalboje ką pasa
kė, tai turi po to ir antras neužsi
leisti. Turi vėl tą patį sakyti, taip
pat trečias, ketvirtas, penktas ir
penkioliktas. Viename parengi
me, apie kurį prieš kiek laiko ra
šėme, buvo pasakyta dvidešimt
penkios kalbos. Rašyt Č. Grincevičius vėliau redakciją patiksli
no, kad buvo ne dvidešimt pen- pprengimai kuriuose nekalbama
kios bet dvidešimt septynios kai- po penketą valandų, yra lietuvių
bos. Ir svarbiausia, visi vis sakė a- kultūros grabas. Lietuvių tautos
pie tą patį, kad svečiai galėtų ge- istorija yra ilga ,tai kaip gali būti

“Karcziaminykas wisados pri
waleya būti blaywas ir apdayrus ir wisus szonus, be szitokiame sambuwyje ywayriose ma
kaulese ywayrūs iszmyslai atsy
randa... Pasitropija iszsiszokeliu, o taypogi užpuoliku bey pyk
tadariu... Wiens kauszelio siekia,
o kytas kaymyna pliekia. Tad
karčiaminykas tebūnie atsargus,
indemus swecziams, meylus, mie
ladzyrdingas...”

perdaug sumodemėjom, o mūSU protėviai buvo perdaug atsiABEJONĖ
bkę. Visa tai tinka šiandien, tik
reikia, kad Skardžius kalbą pa“Moterų Gyvenime” St. Pramodernintų.
i puolenytė Bunder rašo: “Savu
laiku buvo tvirtinta įvairių val
džioje esančių asmenų, kad atė
ŠIOKS TOKS SKIRTUMAS
mus teises žydams, negrams,
kunigams ar moterims, visos ne
Dvi merginos kalbasi tarpusa
gerovės būtų buvusios išspręs
vyje:
tos. Tačiau tenka abejoti ar vi
— Žinai, šiandien aš sulau
sa tai ką nors būtų padėję”.

PENKTOJO REIKŠME
Šveicorius, atidaręs duris:
— Keliese dabar užeinat?
— Keturiese.
— O tas penktas, visai girtas,
ko veržiasi?
— Bus kur kojas pasidėti...

PAVOJINGA ISTORIJA
,— Kodėl tu toks liūdnas!
— Biauri istorija...
*
— Kas atsitikol
— Aš turėjau sutikti geležin
kelio stotyje žmoną, o jos trau
kinyje nebuvo. Bijau, kad ji jau
vakar dieną atsirado namuose.

Broliškas pasikalbėjimas
“Asile, sakau aš sau, kai nori
si žvelgti iš viršaus į apdriskusį
batų valytoją, kuris su profesio-,
naliu nuolankumu klausia, ar
jam teks valyti būtent šiuos ta
vo batus. Ką darytum tu, asile,
jei būtum gimęs ne Nemuno, bet
Nilo slėnyje?”

K. Almenas
KAS YRA GOLFAS

Golfas tai yra ilgas pasivaikš
čiojimas, nepasisekimais išklo
tas.

Daktaras pasiryžęs golfuoti. atsa
ko tik ką paskambinusiam pacien
tui: “Daktaras yra išvykęs” Čia
kalba automatinis įrašas.”

kiau 28 metų.
— Tai keista, nes ir aš miniu
Malonu, kad abejoja, o mes
— Viengungis yra toks žmo
tokį
gimtadienį.
manėme,
kad
čia
be
abejonės
gus,
kuriam niekas nėra pasa
“Karsziaminyko szinkorkai
nieko nebūtų padėję.
— Tai, bet aš tik pirmą sykį.
kęs jo trūkumų.
newalia nemaeziomis nuglemžti

Vandeniu negadinti gėrimų

Ok. L'etuvos utų sky iau&i pa'.eigūnaB. — Dar tik 20 metelių su®-° •-•ai pada\ ei
prašymą eutui

, Ąš beveik ga iu Patikrinti

kr d ilgiau nebeteks
jaul{ej

laukt, k ek

patrowos szmota, wiena kausza
iszmaukusiam wirukui inrodine
ti būk ysai iszplempes dwejus,
isz kalno suputoti abu, padydyti sanskaita
Ynay (szinkorka) priwalo da
boti, rupytis szwara, nepaduoti

—Nuolat veikiąs žmogus pada
ro klaūų, tačiau jis nepadaro pa
grindinės klaidos — tinginystės.,

— “Knygą skiriu savo žmo
nai, kurios išvykimui esu dėkin
gas, kad ši knyga galėjo atsi
rasti”.

Holmes
*

AMERIKIEČIAI, KITI IR MES

Kosher delikatesas netoli Bal
tųjų Rūmų skelbia dienos specia
lybę — “Nasserio” sumuštinį:
pusė liežuvio, pusė vištienos, su
rusišku padažu.

me kitame per daug to ko nėra
ir kiekvienas mano, kad jo pa
ties ydos yra dorybės, o kiti klai
dingai maną apie kiekvieną ki Sovietų enkavedistai išgabena rašytoją, kadangi šis buvo pradėjęs
manyti, kad tikrai Sovietijoj yra spaudos laisvė.
tą.
— Atsiradus akmeninės šir
Kaip gerai, kad visa tai nelie
dies viršininkams, žmonės pasi
čia lietuvių.
gamino lašus, kurie ir akmenį
pratašo.
— Ar ne gerai, kad amerikie
—
“
Kiekvienas,
norintis
sava

—
“
Asmuo,
išsinuomojęs
kam
čiai geresni?
Bitės ir geležinė uždanga vališkai pakeisti orą taip, kad ly barį pensione, neturi teisės savo PASIRUOŠĖ EGZAMINAMS
Ispanai per daug neramūs.
Kaip praneša “Valst. Laikraš- tų arba snigtų, arba sukelti ką ki motociklo motorą reguliuoti kam
Japonai per daug vingiuoti.
Dvi studentės kalbasi korido
lis
”
, Pageldėnų kaime, Šilutės ra- ta> privalo visų pirma pranešti baryje”.
Graikai per daug priekabūs.
riuje
priešais duris, už kurių sė
jone, bičių spiečius susimetęs į Nacionaliniam moksliniam fon(JAV policijos departamentas)
Arabai per daug fanatiški.
di egzaminuojantis dėstytojas.
vieną
naujai
pakabintą
pašto
dė
r
’
u
*
•
Meksikiečiai per daug tingūs.
— “Moteris, metusi darbą dėl
— Ar pasiruošei egzaminam?
žutę. Jos įlindusios pro rakto sky-:
(JAV įstatymų kodeksas)
Hindusai per daug įtaringi.
'
to,
kad
jos
šefas
jai
pasakė:
“
Eiki

— Aiškul Argi tu nematai, ko
„ „
lutę. Kolchozninkai nebegalėję’ _ “Jei pabaudą, kurią grynais
Olandai per daug flegmatiški
te po velnių”, neturi teisės gauti kia trumputė, pagal paskutinę
— Ar ne gerai, kad amerikie- gauti sovietinių laikraščių, bet sumokėjo savininkas už neteisėnedarbo kompensaciją”.
madą pasiūta mano suknelė.
čiai ne tokie?
dėl to labai nesij'audinę: vis tiek i
automobilio stovėjimą, suės po(Connecticut valstijos
Sveicarai per daug korektiški.
juose nėra ko skaityti.
licininko žirgas, tai miesto val
MOTINOS VILTYS IR
nedarbo komisija)
Suomiai per daug atsitraukę.
Mūsiškiam “Spyglių — Dyg džios organai vis tiek turi laiky
ABEJONĖS
Rusai per daug temperamen
lių” korespondentui pavyko pa- ti pabaudą sumokėta”.
— “Aerouosto dispečeriai įpa
Motina visuomet viliasi, kad
tingi.
pasikalbėti su viena labai akyla
(Amsterdamo miesto teismas) reigojami nevartoti tokių posa
jos duktė pasičiups sau daug ge
Kinai per daug pasyvūs.
bitele, kuri tyliai pasakė šio įvy
kių,
kaip:
“
ačiū
”
,
“
prašom
”
,
“
iki
— “Plaukiojimo baseinai prie
resnį, už jos pačios turimą, vyrą,
Turkai per smarkūs.
kio priežastį. Girdi, joms nusibo
plento turi būti aptverti siena, pasimatymo”, nes jų ištarimas bet ji visuomet abejoja, ar jos
Lenkai per primityvūs.
dusi sovietinė santvarka, nes ru
nes merginos maudymosi kostiu gaišina laiką ir sumažina efekty sūnus galėsiąs susirasti sau tokią
Vengrai per slidūs.
sai iščiulpiu medų, perskristi į
mais didina pavojų transporto ei vumą”.
— Ar ne gerai, kad amerikie- kitus kraštus neįmanoma, nes
(Aviacijos ministerija, Anglija) gerą žmoną, kokią turi jo tėvas.
smui”.
čiai ne tokie?
geležinė uždanga tebėra aklina.
(Bognoro Regio municipalitetas,
— “Kandidatas į WashingtoNors vokiečiai mus randa per Taigi jos apsisprendusios sulįsti
Anglija) no policiją turi turėti mažiausia
Beūsis ir praeitis
daug anarchiškais.
i Pašt0 dėžutę, kad iš čia galė- rIr Prancūzai randa mus per Į tų įsiskverbti į užsienin siunčia- — “Jei savininkas mašinos, ku 18 savų dantų”.
Tokio pavadinimo eilėrašty P. ,
naiviais.
mus laiškus. Sumanymas nepa- riai buvo uždėta pabauda už ne (VVashingtono civilinės tarnybos Raščius komunistinėj “Šluotoj”
trumpos prakalbos.
komitetas)
Ir italai randa mus per daug vykęs tik todėl, kad emigruoti teisėtą stovėjimą, rastas negyvas,
atskleidžia šitokius atvejus da
pabauda vis tiek turi būti sumo
nuslopintais.
j užsimaniusi visa bičių šeima.
bartinėj Lietuvoj:
kėta”.
— Judas buvo pirmasis, ku
Ir britai randa mus per daug
Pažangos ženklas
“Sučiupo bevagiant beūsį
(Washingtono korporatyvinė ris išėjo, nelaukęs mišių pabai
— Lengviau atsižadėti nau
užsidegusiais.
ir smarkiai purto už peties:
taryba) gos.
“Critic”
Ir japonai mus randa per ne dos, negu savo užgaidos.
Spalio 2 d. Drauge “Aplink
— Iš kur išmokai, kipšo pumandagiais.
mus” skyriuje skaitome tokį
se?
Ir šveicarai randa mus per
pranešimą: “Pirmosios Komuni | ,
. .
—
Iš
kruvinosios
praeities!
V
.
.
_.
daug purvinais.
jos reikalais Marųuette Parke
Ir skandinavai randa mus per
— Geltonąją literatūrą,
III-jo skyriaus Tėvų susirinki daug įsiutusiais.
tur būt, žiaumoji ištisai?..
mas įvyks 7:30 v. ketvirtadie
Ir indai randa mus per daug
Beūsis dar labiau paniūra:
nį, spalio 3 d. Gintaro svetainė veidmainiškais.
— Aš knygų neskaitau visai I
je” (populiariausioj marketparIr vengrai randa mus per daug
kiečių karčiamoję. Red.). Na ir bedžiaugsmiais.
— Tai gal tėtušis tavo turi,
<>•
kas dar gali ginčyti, kad mes
taip
sakant,
netrumpus
nagus?
Ir suomiai randa mus per
nesame pasiekę tobulos dvasiš daug triukšmingais.
Beūsis įsižeidęs žiūri:
kų ir svietiškų reikalų harmo
— Jisai — tarybinis žmogusl
Ir meksikiečiai randa mus per
nijos !
daug arogantiškais.
Ir svarsto dėdės atsidusę,
— Man išrodo, Regina, kad rei
Ir ispanai randa mus per daug
ir nesupranta jie išties,
kia pradėti duoti jam. muzikos pa
— Tuščias pilvas už akmenis materialistiškais.
mokas: tada jis pianino nė nepa
kaip gali atsinešt beūsiai
Metai ilgėja, suknelės trumpėja. Dešinėje dabartinių n,etų mada. Madų projektuotojai galvoja, kad ateity beliks tik
sunkesnis.
Ir kiekvienas randa kiekviena-1 skėtis.
lies.
ydas tamsiosios praeities”.
Vokiečiai per kampuoti.
Prancūzai per godūs,
italai per šnekūs.
Skandinavi per niūrūs.
Negrai per nepastovūs.
Žydai per veržlūs.
Britai per šalti.
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