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Artėja rinkimai, ir džiau
giamės, kad j kai kuriuos pos
tus gali patekti ir lietuvių. Mū
siškiai kandidatus paremia, ir
iš to yra net susidaręs ištisas
sąjūdis. Tuo galima pasigėrė
ti. Savuosius reikia būtinai pa
remti. Tačiau šios viltys ir pa
stangos neturi užstelbti kitų
svarbių dalykų, įvyksiančių
kultūros baruose, kurie turi
didesnį pastovumą ir gilesnę
prasmę.

ANTANAS VAIČIULAITIS

• O štai ir kultūrinis veiksnys.
• Vaičiulaitis apie Aistį.
• Rusiškoji graždanka brukama
šviesuomenei.
• Premjera teatro festivaly.
• W. Bergengruen eilėraščiai
• K. Almenas atsisveikina su
.Afrika.
• Poetas Jonas Aistis Chicagoje.
• Lietuviška daina Venecuelos
televizijoj.

• Spygliai ir dygliai.

je.

Šiame numery:

(4 4)

O ŠTAI IR KULTŪRINIS
VEIKSNYS

Žvilgsnis į Jono Aisčio kūrybą jo rečitalio Chicagoj proga

*) Ištrauka iš šiandien .Į Lais
vę fondo lietuviškai kultūrai ug
dyti išleidžiamos septynių autorių
knygos “Lietuvių literatūra svetur
1945 -1967“.
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ją, lankstumą ir spindėjimą, pa
gilino lietuvių poezijos kalbinį
meistriškumą, parodė mums kuk
lų, o drauge pasakiškai gražų Lie
tuvos peizažą, šalia savo indivi
dualios gėlos atverdamas kosmi
nę tragediją ir sielvartą. Be to, mi
nėtą lietuvišką peizažą sutirpdino su pasaulio kultūra nuo seno
vinės Graikijos, viduramžių, oriento ar net tokių epochų kaip ba
rokas, ir taip ligi mūsų dienai. Il
gainiui jo poezijoje vis labiau ryš
kėjo istorinė lietuvių tautos sąmo
nė, net ligi priešistorinių genčių
laikų. Tad ir paskutinis, rankraš
tyje tebesąs jo lyrikos rinkinys ga
vo “Mano giminės giesmės” var
dą. Atbaigiant ratą, tektų pridėti
— ir tai būtų naujas elementas Jono Aisčio lyrines išvykas proza
rašytuose darbuose, iš kurių vėl
susikrovė nauja rankraštyje begu
linti knyga — “Milfordo gatvės
elegijos”. Teko būti toje Milfor
do gatvėje Hrooklyrre, knvjcinas
Aistis gyveno. Nieko tenai ypa
tingo — kukli gatvelė su kukliais,
vienodais nameliukais. J. Aisčiui
ten klostėsi mintys likiminėmis
mūsų žemės ir mūšų tautos pro
blemomis, persmelktomis paties
autoriaus eleginiais atsidūsėji
mais, kaip štai iš “Bendruomenės
mišių”:.
“Tau, Viešpatie, namus tuos
pastatė, kur gaudžia vargonai,
kur kyla smilkalo kvapas ir mal
da. Daug kartų aš Tavo namuose
galvojau apie savo tautą, kurią
štai čia bendruomene vadinam...
Ir kaip negalvosiu, kaip nemąs
tysiu apie savo tautą, apie ben
druomenę, kuriai dabar laikomos
mišios ir kurios aš pats esu dalis...
“Ir vėl mąstau, kad negera ir
nedora galvot apie tai Viešpaties
namuos. Betgi dabar bendruome
nės mišios, o aš esmi silpnas žmo
gus ir negaliu negalvoti apie tai,
kas man maudžia. Žinau, kad
myli žmogų ir kad esi už jį numi
ręs...
“Girdžiu vargonus, lyg bičių
spiečiaus švelnų dūzgenimą, ir
galvoju: jei būčiau muzikas, pa
rašyčiau lietuvių, ne, aisčių van
denų simfoniją, kur kirtingai
skambėtų skirtingos srovės: Vys
la, Nemunas, Dauguva, Žirgūnė,
Dubrė, Strėva... Ir kiti ramūs ir
neramūs vandenys: Drusinė, ma
rios ir jūra”.
Iš dabarties rašytojų Jonas Ai
stis dėl savo poezijos eleginio po
būdžio bei tikrumo, o taip pat
tautos misijos sąmonės yra visuo
tiniausiai savo tautiečių priimtas.
Ir taip Jono Aisčio lyrika gu
li ne “kristaliniame karste”, o
savo giminės širdyje.
*
Jono Aisčio poezijos rečita
lis, skaitant pačiam poetui, Jau
nimo centre, Chicagoje, įvyksta
šiandien (lapkričio 2 d.) 8 vai.
vak. Rečitalyje sol. Prudencija
Bičkienė taipgi dainuos J. Aisčio
eilėraščius, kuriems muziką para
šė penki mūsų kompozitoriai. Čikagiečiams ir kitų artimesnių
kolonijų lietuviams tai, gal būt,
yra vienintelė proga išgirsti gyvą
jį, klasikinį poeto žodį ir pra
leisti vakarą kultūrinėje rimty

N R.

—

SAVO GIMINĖS

Prieš trisdešimt su kuprele
metų*) “Antruosiuose vainikuo
se” Jonas Aistis rašė apie save ten
idėtoje autobiografijoje:
“Mano gyvenimas labai pana
šus i karaliaus Edipo gyvenimą,
žinoma, tik tol, kol jis siauram
kelyj nebuvo sutikęs savo tėvo.
Nei dora, nei yda nepasižymė
jau”.
Jonas Aistis savo likimo kelyje
susitiko poeziją. Tai ir yra jo pasi
žymėjimas.
Dar pernai, prabildamas per
savo kūrybos popietę Vašingtone,
jis pastebėjo, kad ką poetas para
šo geriausio, tai maždaug “ligi
Kristaus metų”. Jo minčiai paliu
dyti būtų galima pristatyti būrius
lyrikų — Keats, Lermontovą,
Mickevičių, Rimbaud, Vaičaitį
ar Mačernį. įdomu, kad pana
šią tiesą skelbė ir Robert Frost,
jau pasiekęs aštuoniasdešimt su
kaupu metų ir vis dar tvirtas poe
zijoj. Frost savo taisyklės nesi
laikė. Panašiai darė ir Jonas Ais
tis. Perkopęs tą kritišką lyrikui ri
bą, jis davė dar keletą savo poezi
jos rinkinių. Vienas iš jų yra tar
pinis: per karą Amerikoje išleis
tas “Be tėvynės brangios”. Čia
daugiau vietos atitenka patrioti
niams posmams, bet netrūksta ir
tokių, kuriuos galėtum pavadin
ti grynąja lyrika. Pats šauniau
sias pavyzdys yra “Sv. Sebastijo
nas”, nuo pirmos ligi paskutinės
eilutės drebąs ekstazės artimumu.
Tokių vaiskių eilėraščių randam
ir jo knygoje “Nemuno ilgesys”.
Jeigu tektų nurodyti iš šio rinki
nio pavyzdžių, būtų galima atsi
skleisti “Baltą debesėlį”, “Rytį”,
“Vai nedvelk” ar “Serenadą”,
kuri puikiai atstovauja tokiam se
renadų žanrui. Tiesa, kiti iš minė
tų eilėraščių atžymėti karo dienų
datomis, tačiau knygon jie sūdė
ti jau vėliau.
Šie nauji leidiniai su ankstes
niaisiais atbaigia aistinės lyrikos
ratą, pastato prieš mus jos visu
mą ir bendresni vaizdą. Kaip Jo
no Aisčio, taip ir Bernardo Braz
džionio atveju jau galima kalbė
ti, kaip apie lietuvių literatūros
klasikus, didžiai autentiško vei
do lyrinius poetus.
Jono Aisčio .knygų suvestinė
galėtų būti tokia: jis pratęsė ty
riausias lietuvių lyrikos tradicijas,
į viršūnes iškėlė mūsų eleginę po
eziją, sutelkė jai formos precizi-

S

Vienu iš tokių užmojų yra
pirmoji Baltijos tautų bendro
ji studijų konferencija. Ją or
ganizuoja lietuvių, latvių ir es
tų studiozai. Ji įvyks lapkri
čio 28 — gruodžio 1 dienomis
Maryland universitete, College
Parke, Maryland. Užsimoji
mas pirmas toks ir pasižymi
savo platumu. Paskaitininkais
pakviesti pabaltiečiai universi
tetų profesoriai, besidoktorizuojantieji studiozai, redakto
riai, istorikai, pedagogai, etno
grafai, okeanografai, geologai,
chemikai, kalbininkai, muzikai,
literatai ir kt. Tai pirmas toks
plataus mąsto studijinis suva
žiavimas. Ir juo reikia džiaug
tis. Jį organizuojant, gražios
iniciatyvos parodė latviai, bet
darniai įsijungė ir lietuviai su
estais.

Nuotrauka J. Dėdino

JONAS AISTIS
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RUSIŠKOJI GRAŽDANKA
BRUKAMA ŠVIESUOMENEI
Nerusiškų kalbų diskriminacija Sovietijoje

Muravjovo — Kaufmano vei
klos išdavoj, po nepasisekusio 18
63 metų sukilimo Lietuvoje, kiek
vienam, norinčiam melstis lietu
viškai, buvo brukamos maldakny
gės, kantiškos, spausdintos “graž
danka”, bandant tuo keliu lietu
vius pripratinti prie “Motinėlės
Rusijos” kultūros. Vis dėlto lie
tuviai, nors 40 metų negaudami
norimais rašmenimis paskaityti
lietuviškai, “graždankos” masalu
nesusigundė.
Tas pats metodas, tik labiau ra
finuotu būdu, praktikuojamas ir
Raudonosios Rusijos. Pavergtose
tautose nenorintis būti kolchozninku, juodadarbiu ir siekiantis
kokios nors specialybės, pasirink
toje profesijoje nerusas savo gim
tąja kalba gali gauti tik elemen
tarias žinias. Visas aukštesnio lai
psnio žinias, o ypačiai savo spe
cialybės naujienas, jis gali patir
ti tik iš leidinių rusų kalba.
Sovietijoje jokia nerusiška “res
publika” (išskyrus Ukrainą) netu
ri savąja kalba žurnalo, kuris bū
tų skirtas tos “respublikos” isto
rijai, jos klausimams tirti. Tą tei
sę turi tik “didysis brolis” ir tai
vien rusų kalba. Dar blogiau yra
su technikinėmis, pritaikomojo
mokslo specialybėmis. Čia net ir
tose “respublikose” leidžiami
specialybiniai žurnalai spausdi
nami tik rusų kalba. Štai kaip pas

DR. M. DUMSAITIS

kirose “respublikose” šitai atrodo:
do:
Azerbaidžiane: “Az. Chemijos
žurnalas”, “Literatūrinis Az.” ir
t.t. Armėnijoje: “Astrofizika”,
“Armėnijos pramonė” ir t.t Gu
dijoje: “B. Mokslų Akademijos
pranešimai”, “B. Sveikatos apsau
ga”, “B. Pramonė” ir tt. Kazach
stane: “Žemės ūkio mokslo Žiny
nas”, “K. Mokslų Akademijos lei
diniai (net iš 5serijos)” ir t.t.Kir
gizijoje: “K. Akademijos žinios”,
Latvijoje: “Automatika ir skai
čiavimo technika”, “Magnetinė
hidrodinamika”, “Polimerų me
chanika”, “Mokslas ir technika”,
“Heterociklinių junginių chemi
ja”, “Šachmatai”, “Šaškės” ir tt.
Moldavijoje: “Elektroninis me
džiagų apdirbimas” ir t.t. Tadži
kų: “T. Mokslų akademijos pra
nešimai” ir tt. Turkmėnijoje:
“T. Mokslų akademijos žinios (vi
sos 3 serijos)”, “Dykumų įsisavi
nimo problemos”, ir kit. Uzbekų:
“Heliotechnika”, "U. Medicinos
žurnalas”, “Visuomenės moks
lai U.”, “U. Statyba ir architek
tūra”, “U. Biologijos žinios”, “U.
Geologijos žurnalas”, “U. Chemi
jos žurnalas”, “Natūralinių jun
ginių chemija”, “Ekonomika ir

gyvenimas” ir t.t. Ukrainoje: “Zo
ologijos žinynas”, “Gydymo dar
bai”, “Geologijos žurnalas”, “Hi
drologinis žurnalas”, “Ausų, no
sies ir gerklės ligų žurnalas”, “Kli
nikinė chirurgija”, “Pramoninė
statyba ir inžfnerinai įrengi
mai”, “Statyba ir architektū
ra”, “Teoretinė eksperimentalinė chemija”, “Ukrainos anglis”,
“Ukrainos matematinis žurna
las”, “Ukr. fizikos žurnalas”, “Fi
ziko — Cheminė medžiagų me
chanika”, “Citologija ir geneti
ka”, “Tarybų Ukrainos ekono
mika’', ir tt. Estijoje: “Sovietiški
ugro - suomių mokslai” ir t.t
Visi aukščiau išvardinti žurna
lai, periodiniai leidiniai, leidžia
mi paskirų “respublikų” Mokslo,
akademijų ar kitokių mokslo įs
taigų vardu, turi vien rusiškus tek
stus. Juose nieko nespausdinama
vietos “respublikos” kalba. Užtat
politinio pobūdžio periodikų esa
ma net gana daug, kiekvienoje
“respublikoje” leidžiamų “vie
tos” kalba. Būdinga, kad pasta
rųjų leidinių tiražas neretai yra
astronomiškas, bet ir tai maža ką
padeda vietos kalbai, ypač jeigu
naudojamas lotyniškas raidynas.
Juk visoje Sovietijoje Lenin
grade esanti liejykla lotynų rašme
nims, kuri “nepajėgianti” pakan
kamai gerai aptarnauti paskirų

(Nukelta j 2 psL)

Šie studijiniai
posėdžiai
įvyks aštuoniose sekcijose. Ir
visose jose dalyvauja lietuviai
mokslininkai. Politikos ir tei
sės sekcijoje kalbės Oklahomos univ. prof. dr. St. Vardys;
Chicagos universitete doktora
to besiekiąs G. Procuta dėstys
apie Sovietų politinę socializaciją Lietuvoje; šv. Juozapo koleg. prof. dr. T. Remeikis ap
tars Lietuvos būklę Sovietų
sistemoje; kiti estų ir latvių
mokslininkai svarstys klausi
mus, ar Baltijos valstybės ga
lėjo išvengti Sovietų okupaci
jos, kokią įtaką turi baltų išei
viai į savo tėvynių likimą, ko
kia buvo Baltijos valstybių
konstitucijų evoliucija.

Istorijos sekcijoje Wilkes
koleg. prof. Br. Kasias išryš
kins, kaip buvo panaudota jė
gos politika prieš Baltijos vals
tybes. Kiti baltiečiai istorikai
kalbės apie Baltijos istorikų
uždavinį užsieny, apie sovietų
istoriografiją Baltijos valsty
bėse, apie tautinio klausimo
evoliuciją Sovietijoje, apie ma
sines deportacijas.
Religijos sekcijoje Pedagogi
nio lit. instituto rektorius kun.
V. Bagdanavičius, MIC, išryš
kins Bažnyčios kryptį po II
Vatikano suvažiavimo, “Drau
go” ir “The Marian” red. kun.
J. Prunskis informuos apie re
liginę padėtį okupuotoje Lie
tuvoje; Baltimorės arkidiecezijos radijo ir telez. direkto
rius kun. K. Pugevičius —
nagrinės tautinių mažumų
klausimą tarp JAV katalikų.
Latvių ir estų atstovai savo
paskaitose apims religinę išei
vijos raštiją, pasikeitimus ma
žumų religinių institucijų vei
kime, religinę padėtį Latvijoje.
Socialinių mokslų sekcijoje

Lietuvių instituto prezidentas

prof. dr. J. Balys informuos
apie folklorines studijas Sovie
tų okupacijos periode; Litua
nistinių etnografijos ir etnolo
gijos studijų vadovas dr. J.
Gimbutas kalbės apie liaudies
architektūros tyrimus Sovietų
okupuotoje Lietuvoje. Kaimy
ninių tautų lektoriai infor
muos apie Baltijos tautas ir
komunistų ideologijas, fizinį
auklėjimą okupuotoj Latvijoj,
tautines imigrantų apraiškas
dabartyje.
Ekonomikos sekcijoje kalbės
Georgijos technologijos inst.
prof. Pr. Zundė; JAV Laivy
no okeanografijos tyrimų la
boratorijos specialistas P. Ma
žeika informuos apie žuvinin
kystę Baltijos valstybėse. Lat
viai ir estai paskaitininkai kels
urbanistines problemas Balti
jos valstybėse, palies gyveni
mo standartą jose, žvelgs į
miškininkystę ir ūkį Latvijoje.
Pritaikomųjų mokslų sekci
joje latviai ir estai informuos
apie Latvijos geologiją, mate
matinius tyrimus Latvijoje,
kompiuterių technologiją Bal
tijos valstybėse, Baltijos moks
lininkų geofizinius laimėjimus,
mokslinį bendravimą.

Literatūros sekcijoje Ohio
univ. prof. R. Šilbajoris ap
žvelgs mirties temą išeivijos
literatūroje. Estai ir latviai in
formuos apie jų kraštų litera
tūrą okupacijoje, latvių poezi
ją išeivijoje, latvių ir estų dra
minę literatūrą. Gaila, kad li
teratūros sekcijoje lietuviai
per mažai atstovaujami. Geras
papildymas yra bent literatū
rinių diskusijų “panel” įtrau
kimas K. Ostrausko, H. Ra
dausko ir kitų.

Kalbotyros sekcijoje Rochesterio univ. prof. A. Klimas
padarys baltų, germanų, sla
vų kalbų palyginimą, o lietu
viams didžiai draugingas Penn
sylvanijos valst. univ. prof. dr.
W. Schmalstieg iškels proble
mas, su kuriomis susiduriama,
darant vertimus, ypač iš lietu
vių į anglų kalbą.
Kaip matome, konferencijo
je apimamos plačios mokslo
šakos. Iš viso į keturių studi
jų dienų paskaitų ir studijinių
seminarų programą įtraukta
59 mokslininkai, literatai ir ki
tų šakų specialistai. Iš tikrųjų,
tai pirmas toks platus Balti
jos valstybių studijų užmojis
užsienyje. Nėra abejonės, kad
studijų dienoms pasibaigus,
paskaitos ir svarbesnioji dis
kusijų medžiaga bus išspaus
dinta ir padaryta prieinama
platesnėms msėms.

šitos Baltijos valstybių kul
tūros dienos išeivijoje turi su
silaukti tikrai plataus atgarsio,
didesnės paramos ir gausaus
šviesuomenės susidomėjimo bei
pasinaudojimo. Maryland uni
versitetas turi stambių salių
ir galės sutalpinti iš artimes
nės ir tolimesnės apylinkės at
vykstančius klausytojus. Rei
kia manyti, kad ir visų baltiečių periodinė spauda šiam ne
eiliniam įvykiui skirs reikia
mą dėmesį,
J. Pr.
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LIETUVIŠKA DAINA VENECUELOS
TELEVIZIJOJE

DRAUGAS, šeštadienis, 1968 m. lapkričio mėn. 2 d.

GRAŽDANKA ŠVIESUOMENH
je tai yra gana efektyvi visų tų,
(Atkelta iš 1 psl.)
“respublikų” spaustuvių užsaky nerusiškų “respublikų” rusinimo
priemonė, kuri etapais turinti vei
mus lotynų rašmenims.
Greta viso to, dar pačioje Rusi kti šitaip: 1) pirmiausiai “unifi
kuoti” terminologiją, kuri prak
jos Federatyvinėje respublikoje
dar spausdinama šimtai specia tikoje Sovietijoje, jau yra vien ru
pripratinus
lybinių periodikų, aišku vien ru siškai; 2)paskui,
sų kalba leidžiamų. Tokioje tad prie tos rusiškos terminologijos
situacijoje, jei kurios nerusiškos nerusus tiek, jog ji tapsianti jiem
“respublikos” specialistas nori to savita, bus galima eiti prie to,
bulintis, sekti savo specialybės kad tie nerusai specialistai palaip
mokslinę pažanga, literatūrą, jis sniui pradės savo kalbą “turtin
tas žinias gauna tik rusų kalba. ti” rusiškąja terminologija, 3)
Priedui dar verta žinoti, kad “res po to jau lengviau bus privesti
publikos” rusų kalba leidžiami prie tos terminologijos komenta
leidiniai atima popierių iš knygų vimo viena, visoms “respubli
ir periodikos vietos kalba. Taip koms” bendrąja rusų kalba, tai
pat ir formaliai leidžiami Mas yra, pirmučiausia specialybiniuo
kvoje periodikai yra faktiškai spau se, o paskui ir bendruose pasikal
bėjimuose, pradėti kalbėti tik ta
sdinami paskirų “respublikų”
spaustuvėse (pvz. “Znanie Sila”, viena kalba ir tuo pačiu pasiekti
yra spausdinama Kaune), tuo rusų idealą — visų Rusijos impe
dar papildomai atimant popie rijoje gyvenančių nerusų “pakė
rių iš leidinių vietos kalba, o to limą” į “lygybę” ar “tolygybę” su
kie “centriniai” periodikai turi y- rusais. Priedui, reikia atsiminti,
jog ne savo “respublikose” gyve
pač didelį tiražą.
Tiesa, specialybinių žinių skel nantieji nerusai, ar tai Rusijos
bimas vien rusų kalba, Sovietijo- “respublikoje” ar kitose, neturi
je vadinama “galimybe” leng savo kalba nė jokių leidinių, nė
viau perduoti mokslo naujienas jokių mokyklų. Tokią “teisę” So
visų “respublikų” specialistams vietijoje turi vien tik rusai, kas
“pigesne kaina”, bet;., tikrumo irgi padeda nerusų rusinimui.

POETAS JONAS AISTIS CHICAGOJE
Vakar lėktuvu iš Washingto- bai įdomių komentarų konteks
no Chicagon atskridęs vienas tą. Rečitalio naujiena bus ir
ryškiausių vyresniosios mūsų penkių mūsų kompozitorių dai
kartos rašytojų poetų — Jonas nos, kurioms žodžiai paimti iš
Aistis šiandien (lapkričio 2 d.) Jono Aisčio kūrybos. Dainas
8 vai. vak. Jaunimo centro di atliks solistė Prndencija Bin
džiojoj salėj skaitys savo kūry kienė, čelo partiją — violonče
bą ateitininkų meno draugijos listas Petras Arinonas, akom
ir studentų korp. Šatrijos ren panuos Alvydas Vasaitis.
giamame jo poezijos rečitalyje.
Toks mūsų poezijos klasiko
Kaip žinome, Aistis yra vie gyvojo žodžio vakaras visiems
nas iš savaimingiausių anos kū čikagiečiams ir artimesnių ko
rybingosios, dar nepriklauso lonijų lietuviams yra reta pro
mos Lietuvos metais subrendu ga porą valandų praleisti taip,
sios ir dideles poezijos aukštu kaip gyvenime retai pasitaiko.
mas pasiekusios kartos repre
zentantų. Jau anuometinė jo
poezija buvo apdovanota aukš
čiausia valstybine premija. Jo
kūryba darė gilią įtaką visai lie- !
tuviškosios poezijos raidai, o
taipgi augino vis augantį būrį
naujosios mūsų poezijos skaity
tojų ypač mokslus einančio jau
nimo gretose.
Pokario metais išeivijoje Ais
tis taipgi išleido eilę naujų rin
kinių, kurių kiekviename vis
yra nemažas skaičius eilėraščių,
priskirtinų prie Aisčio ir apla
mai prie lietuviškosios poezijos
viršūnių. Visa jo poezija Ro
muvos leidyklos New Yorke iš
leista viename dideliame tome,
kurį šiandien įvykstančio reči-I
tallo proga jo dalyviai galės įsi- I Solistė Prndencija Bičkienė šj Vagyti vietoje, gaunant ta pačia karą Jono Aisčio poezijos rečitaly
proga ir poeto autografą.
je atliks penkių mūsų kompozito
Rečitalyje Jonas Aistis skai rių dainas, kurių žodiniai tekstai
tys pačius rinktinius visos sa yra žinomi Jono Aisčio eilėraščiai.
kuriame savo kūrybą
vo kūrybos eilėraščius, juos Rečitalis,
skaito poetas, įvyksta šiandien
įjungdamas į asmeniškų ir la (lapkričio 2 d.) 8 vai. vak. Jauni
mo centre, Chicagoj.

“XX amžiaus lietuvybės apaš
talai Piety Amerikos beblėstan
čiai lietuvybei atgaivinti... Jie pa
siimtąją misiją atlieka su meile,
pasišventimu ir, net pasakyčiau,
kai kada su tam tikru pasiaukoji
mu”, rašo Venezuelos LB pirmi
ninkas inž. V.Venckus apie A.
Stempužienę, L. Barauską ir D.
Lapinską, kurie spalių 22 d. bai
gė savo viešnagę Venecueloje.
Buvo numatyta išskristi iš Caracas spalio 21 d. į Bagotą, tačiau
lėktuvui vos pakilus iš Maiąuetia
aerodromo, atsirado kažkokios
kliūtys, lėktuvas sugrįžo atgal į
Caracas. Bogotą menininkai pa
siekė tik spalio 22 d. Ten jų jau
laukė repeticijai Bagotos valsty
binis simfonijos orkestras.
Spalio 17 d. įvyko Stempužie
nės — Lapinsko rečitalis Cara—
cas amerikiečių centre ir spalio
19 d. Stempužienės — Lapinsko
— Barausko koncertas Valencijoje tarptautinio klubo salėje. Ca
racas dienraštis EI. Universal pla
čiai rašė apie lietuvių menininkų
koncertus.
Spalio 20 d. Mozarto draugi
ja pakvietė Stempužienę ir D.
Lapinską pasikalbėjimui ir kon
Vinco Mykolaičio J Putino kapas šių metų vasarą Rasų kapuose, certui valstybinėje televizijos sto
Vilniuje.
Nuotr. J. Kažemėko. tyje.
Transliacija buvo matoma vi
same krašte.

Paskutinis ar pirmutinis skrydis
■Pulgis Andriušis. Bernardas
Brazdžionis. Antanas Gustaitis.
Stasys Santvaras. Los Angeles
triūmfališkai nuskambėjo pasku
tinis užplanuotose aštuorųose ke
lionėse žodis. Literatūros vaka
ras buvo kaip gausus rudeninis
derlius, kaip atgimimo šventė,
kaip džiaugsmo pokylis.
Bernardas Brazdžionis čia bu
vo namie, visų pamiltas, bet nepa
bodęs visų laukiamas prabilti.
Ir jo žodis (ypač pirmoje vakaro
daly) buvo sugestyvus, nostalgiš
kas, prasmingas, uždegąs gyven
ti, kovoti ir kurti. Svarbiausia, jo
žodis buvo tikrai poetiškas.

Pulgis Andriušis — tylus ir lėtas, bet pagaunąs lietuviška mąs
tysena ir dailiai išskaptuotu sti
liumi bei retų aukštaitiškų žodžių
brangmenimis. Jo skaitytas frag
mentas iš “Rojaus vartų” buvo
gaivinantis ir žavus, kaip vasaros
mėnesienų Lietuvoje vakaras.
Net ir jauna lietuvaitė (o jauni
mo vakare buvo nemažai), au
toriui vėliau pristatyta, pasakė:
“You are favored”. Ar tai tik
jos tėvų įskiepyta nuomonė, ar
jos širdelė buvo pagauta lietuviš
ko žodžio? — Gal ir ji pati nežįnp. Bet tai girdėti džiugu.
Stasys Santvaras losangeliečius ypač sužavėjo ir buvo “bisuo
tas” antroje vakaro daly. Ne tiek
intriguoja ta jo “įsivaizduotos
moters” tema, kiek klausytojų
jausmus užkliūva aistiškas jo ei
lių skąndavimas ir artistiškas jų
perdavimas. Ir tikime jo jausmais
tam “amžinajam moteriškumui”

VLIKo atstovybės pirminin
kas J. Bieliūnas surengė meninin
kams išleistuvių pokylį, kuriame
L. Barauskas perskaitė PLB val
ir stebimės jo jaunatviškumu; au dybos sveikinimus Venecuelos
torius toks nuoširdus, - negali juo lietuviams ir dar kartą rečitavo
netikėti.
Antanas Gustaitis sukėlė ploji
mų audrą savo gaivališku žodžiu kiekvieneriais metais? Juk yra
apie liūdnus dalykus, bet links ir daugiau stiprių ir sugestyvių
mai nusakytus. .Šiurpios lietuvio rašytojų, kitokių stilių, kito am
ydos ir linksmesnės silpnybės, žiaus, vyresnių ar jaunesnių, ryš
poeto humoristo įmantriai atver kių arba ryškėjančių, J. Kapočius,
tos ir nunuogintos; bet autorius Liet. Enciklopedijos leidėjas, įro
juokiasi (kartais kvatodamas,
dė, kad viskas įvykdoma, jei tik
o kartais ir gal pro ašaras), tai pasiryžtama ir pasistengiama.
kodėl mums klausant nesijuokti? Tik norėtųs, kad tokio gaivaus
Brazdžionis rimtas, Gustaitis literatūrinio skersvėjo mūsų visuo
nerimtas... Bet jie buvo pasigėrė menėj nebereiktų laukt vėl 20
tinai rimti ir iki dugno teisingi. metų.
Ir jie abu, ir Santvaras, ir Andriu
Lietuviai literatūrą vertina ir
šis — tokie lietuviškai ir žmogiš mėgsta prie jos priartėti, jei tinka
kai Savi, taip pasiilgti, taip lau mai pakviečiami.
kiami scenoje ir knygose.
A. R.
Ir tai ne vien literatūros vaka
ro klausytojo nuomonė. Atrodė,
Rezld. Tel. 288-4888
kad ir jie — rašytojai, poetai - bu
DR. K. G. BALUKAS
vo pasiilgę prabilti. Nes tuoj po AKUŠERIJA lŪ MOTERŲ UGOS,
OlSEROl/lGINC PHIRURGUA
vakaro jie sutiko paskaityti kū
rybos ir kitur, privačiuose namuo 6449 S. Pnlaski Road (Crawford
se, nors buvo po kelionių išsisė- Medical Building) Tel. LU 5-6446
Priima ligonius Dagai susltarlma,
mę.
Jei neatsiliepia, skambinti HU 8-8222
Anot B. Brazdžionio: Taip ke
liavome prieš 20 m. Vokietijoj po
DR. ANNA BALIUKAS
lietuvių stovyklas, keliavome šį
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR
rudenį po Amerikos “stovyk
GERKLES LIGOS
las”, kažin ar taip visi keturi bePRITAIKO AKINIUS
2858 VVest 68rd Street
keliausim po 20 metų?”
Nors spaudoje literatūros vaka
rų aprašymai kuklūs, bet atrodo,
visur, kaip ir Los Angeles, buvo
didelis jų pasisekimas. Ir noris
užtat klausti: ar šis didesnis ra
šytojų pajudėjimas yra pirmas ir
jau paskutinis? Ar tokios mūsų
rašytojų kelionės neįmanomos

Ofisas 8148 West ftSrd Street
TeL: PRoęoęct 8-1717
Rez. 2841
O«th Plaee
Tel.: REpubUc 7-7888

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS
Valandos: Kasdien nuo 1 Iki t: trečtadlenlals uždaryta. Antradieniais Ir
penktadieniais vak. nuo 7 iki 8 vai

KRONIKA
• Rašyto jas Vydūnas vėl pri
simintas ok. Lietuvoj. Jonai
čiuose, rašytojo gimtinėje, seno
sios mokyklos sienoje buvo pri
kalta paminklinė lenta su įra
šu :‘“Lietuvių rašytojo, filosofo
Vydūnos - Viliaus Storastos
(1868—1953) gimtinė”. Į atida
rymo iškilmes iš Pagėgių, Šilu
tės, Klaipėdos, Katino, Vilniaus
ir kitų vietų suvažiavusi minia
žmonių.
• Antanina Leimontaitė, žy
mi dramos aktorė, gyvenanti
Vilniuje, yra nepagydomai su
sirgusi. Padaryta galvos opera
cija pasirodė pavėlinta. Jos vy
ras aktorius Vincas Steponavi
čius prieš kelerius metus mirė
nuo vėžio ligos. A. Leimontaitė,
Latvijos lietuvaitė, savo laiku
dirbo Kauno ir Vilniaus valsty
binių teatrų scenose.
• V. Krėvė® apysakų rinkinė
lis (7 apsakymai) išleistas Vil
niuje, vardu “Bobulės vargai”.
167 psl. iliustravo A. Kučas.

Vai.: kasdien l#—12 vai. ir 7—9 v.
vak. SeStadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta Ligoniai priimami su
sltarus.
Ofiso telefonas: PR 8-8228
Rez telef. WAlbroot 5-6078.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS UGOS
1801 West Mrd Street
Kampas «8-člos Ir Callfornls

Vai.' kasdien nuo 8-8 vai vak
ftetiad 2—4 vai
Ir kitu laiku pagal suslta
Ofiso telef. 478-4042
Rezld. tel. tVAlbrook 5-8048

Trečlad

DR. e. K. BOBELIS
Inkstų Ir šlapumo takų chirurgija

Tel 695-0533 — Elgin
426 No. Liberty Street
Route 25. FJgin. Illinois

etą liečiantys eksponatai, raš
tai, fotografijos. Buvęs suras
tas poeto stalelis. Poetą prisi
meną kaimynai (Juozas Naujo
kaitis, Kardauskas ir šakūnieliteratūrinės kūrybos ištraukas.
nėi) pateikę atsiminimų. 1965
Venezuelos lietuviai pergyveno
m. įruoštas muziejėlis, kuriame
didelę šventę, nes savųjų meni šiais metais buvo 40 eksponatų.
ninkų labai laukė ir juos svetin Vaičaičių sodyboje tebeaugąs
gai priėmė.
poeto sodintas ąžuolas. Papil
domai paskelbti P. Bacevičienės,
Pr. Girdausko ir kitų poeto am
žininkų
atsiminimai.
• Rašytojo Prano Vaičaičio
f 1876—1901)
muziejus ku
• Poeto Justino Marcinkevi
riamas jo gimtinėje, Santakų čiaus poema “Siena”, išleista
kaime, kur esanti išlikusi Vai 1965 metais, dabar išleista ru
čaičių klėtelė. Jau 1958 m. bu sų kalba. Iliustravo S. Krasaus
vęs aptvertas ir sutvarkytas kas.
kapas, vėliau pradėti rinkti po°r Ant Rudoko kabinetą perėmė
nptometristaa

ASSOCIATE OPTOMETRI8T8
Lietuviškai kalba

DR. EDMUND E. GIARA

DR. FRANK PLEGKAS, OPT

2709 W Slot Street
Te»
gr 6-2400

3424 W. 63rd St. GR 6-7044

Tikrina akla
Pritaiko akinius
Vai pagal sueitarima: Pirm., antį.. “oontact lenses”
<etv. 2—B. 7—9 vai Penkt. I—( Ir
Valandos pagal susitarimą
SeStad. 19—t vai.
Uždaryta trefiladlenlala
Ofs. 788-4477.
Ros. PR 8-8880

DR. A. PUSTELNIKAS

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHTRUKGfi

gydytojas ir chirurgą?

HPECIAI.YBP — NERVU IT?
EMOCINES LIGOS
CRAWFORD MEDICAI. BLOG
8448 So. Pulaaki Road
Valandos pagal susitarime

BPEC VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 8-7800; Namų 826-7881

Rez. Tel. GI 3-0873

Tel. 423-2660

DR. W. M. EIS1N-EISINAS
Akušerija ir motoru ligos

re*.

888-228*

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 West 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-2
sntr.. penktad t—5 treč Ir Mt tik
susitarus.

Ofiso — HF 4-6758

DR. S. ir M. BUDRYS

Literatūros vakaro ketvertukas tarp draugų ir gerbėjų Los Angeles. Viršuje iš kairės: J. Švaistas. D.
ALERGIJA
Mackialienė, Alė Rūta. Bern. Brazdžionis, J, Sinkienė, Ant. Gustaitis. B. Budriūnas, E. Sinkys, A. Gustaitie2751
West Stot Street
nė: žemiau — St. Santvaras. D. Railienė. E. Budriu nienė. M. Gliaudienė. B. Starkienė, J. Kojelis, S. Ru
dokienė, V. Kėvalaitieė, S. Rudokas. H. Tumas, A- Audronis, J. Gliaudą, P. Andriušis; dar žemiau: B. Valandos: antradlenlala penktadle
ulala 2-9 v., šeštadieniais 10-1 p. p
Maekiala Audroniene A. Brazdžionienė, B Raila (už kaktuso) Balčiūnienė I Tamošaitienė, E. -Arbas
Ligoniai priimami pagal sualtarlma.

Nuotr. M. Kėvai&ičlo

5159 So. Daincn

Avenue

Valandos- 2—-9 vai. p p
______ Išskyrus trečlad.lėni

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS
9760 So. Kedzie Avenue

6132 So. Kedzie Avė., WA 5-26701
Valandos pagal susitarimą. Jei ne Vai., plrmad., antrąd., kotvirtad. j
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001. penktad. 8 v. r. lkl 9 v. v. Treč to
SeStad. 8 v. r. Iki 8 v. popiet

Ofiso HE 4-1414.

Rez. RE 7-0887

DR. B. GAIŽIŪNAS

DR. ZIGMAS RUDAITIS

6PEC. ORTHOI’EDIJOS UGOS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2745 West 69th Street
Specialybė akušerija Ir moterų ligas
Prieš Sv. Kryžiaus ligonine
2454 West 71st Street
VAL.: pirm. nuo 6 lkl 8 v. p. p,; ant

(71-os Ir Campbell Avė. kampas) rad, Ir ketv. nuo 9 lkl 11 v. ryto lt
Vai. kasdien 1—8 Ir 6—8 vai. vak. nuo 6-8 v. v.; penkt nuo 9 lkl 11 y.
ftešt&d. 12—8 vai. popiet
| ryto. Kitu laiku susitarus telefonu:
Trečiadieniais uždaryta
Telef. REpubUo 7-2280
Ofiso tel. PR 8-2220
Namų — rez.
PRospect 8-2081 1
DR. LEONAS SEIBUTIS

inkstų, pūsles ir prostatc
CHIRURGIJA
GYDYTOJA m CHIRURGU!
Ofisas 2454 W. 71st Street
VAIKU LIGOS
Vai. antrad. nuo 2—5 popie.
2656 Weat 68rd Street
ketvirtad. nuo 6—8 vak
Plrmad, antrad. ketvlrt Ir penkt.
Ofiso telef. 776-2880
nuo 12 lkl 8 v. Ir nuo B Iki 8 v. v.
SeStad. nuo 1 lkl 4 vai.
Kezid. telef. PB 9-6730
Ofs. PB 6-6022
Rez. PB 8-6960

DR. JANINA JAKŠEVIAIUS

DR. ALDONA ŠIMKUS

DR. E. JATULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Bendra praktika

2816 W. 71st Street
ofiso vai. kasdien nuo 8 lkl 9 v. v.;
iešt nuo 9 lkl 18 vaL: arba susi
tarus.

Ofs. PO 7-6000

Bei GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 Weet 6Srd Street

AKTŲ LIGOS IR OHIRUKOIJA
PRITAIKO AKINIUS

15542 So. Cicero, Oak Foreei, IB
Kabineto tel. 887 -2090
Namu tel. 888-1071
Vizitai pagal sualtarlma

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

Ofiso tel. REliance 5-4410
Rez. GRovehiU 8-0817
pirm. Ir ket. nuo 12 vai
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir < Valandos:
lkl
2
vai.
p.p. Ir nuo 7 lkl 8 v. vak.:
Jkl 8 vai. Trečlad. Ir še*tad, uždaryta.
antr. Ir penkt. nuo 12 lkl 2 vai. p.p
Ofiso Ir butu teL OLymplc 2-1281 Ir vakarais pagal susitarimą.

DR. F. V. KAUNAS

9R. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 So. 49th Court, Cicero

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ?

Vai. kasdien 10-12 Ir 4-7
Ir SeStad tik susitarus

Trečlad

Tel. — REliance 8-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS
(Lietuvis gydytojas)

8925 Weat 59th Street

Bendra praktika Ir chirurgija
Ofisas 2750 W. 71st Ktreet

Telefonas 925-8296
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—
v. r., 2-8 v. vak. SeStad. 1-4 v. v
, karo. Sekmad. tr trėčlad. uždaryti
Rezld. tol. VA 6-8088

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VaL: plrmad., antrad., ketvtrtad ir BENDRA PRAKTIKA IB MOTEI
UGO8
penktad.
nuo 12-4 vai. p. p., 8-8
Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St
vai vak. Beštad 12-8 vai. p.p., trečlad.
uždaryta
Tel. PRospect 8-1228
Ofiso vai.: Pirm., antr.. Treč.
penkt
nuo
2 lkl 4 vai Ir nuo" 6 Iki
Tel. ofiso Ir buto OLymplc 2-4160
v. v. .SeStad. 2—4 vai. popiet Ir ki
laiku pagal sualtarlma-'
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4038 W. 15th Street Cicero
Kasdien 1—S vai. tr 8—8 vai. vak.,
išskyrus trečiadienius.
Šeštadieniais 12 lkl 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
gydytojas

m

chirurgas

KŪDIKIU IB VAIKU LIGŲ
BPEOIALIOTt
MEDICAI, BUILDING
1I5« South Wi*tern Avenue
įtrinaS. antrad.. ketvlrt. tr penki
-tuo 11 vai. lkl 1 vaL p. p. Ir nuo
■j — 8 vai. vakare.
Trečlad. nuo
1,1 vai. ryto Iki 1 vai p. p.. šeštad
)l vai. ryto lkl I vai. p. p
Ofiso telef. RE 7-1188
Re*, tet 288-2818

DR. MARIJA LINAS
OKUSBRMA ir moterų ligos

«l7 Weet 71st Street
rdefon&e HEmlock 6-3545
I Ofiso ir rezidencijos)
Valandos pagal susitarimu

rel. ofiso HE 4-5842.

to

Ofiso tel PR 8-7778; Rez. PR 8-4782

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
3858 West 6Srd Street
Valandos: pirm., ketv., B—8 vai,
antrad. Ir penkt. 1—4 vai.
Prtlmlnčla tik susitarus

Ofiso HE 4-1818

Ot. tel. HE 4-2128, Namų GI 8-811

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 West 71st Street
Prtiminčja ligonius tik susitarus

Vai . 2 4 P 1- tr 6—8 f vak.
Trečlad. Ir ieStad. uždaryta
Telefonas — GRovehiU 8-2828

DR. A. V ALIS - LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
HPEITALVBB akušerija op.
MOTERŲ

LIGOS

2524 Weet «9th Street
Valandos: 1 lkl 4 Ir 6 lkl 8 v vai
šeštadieniais 1 lkl 4 vaL
TrečladI eplals uždaryta.

Tel. PRospect 8-8400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VA6KAS)
GYDYTOJA IR CHIRURG3
6648 So. Albany Avė.
VaL: pirm., antrad., ketv. 8—8 v«
vak., penkt. Ir šeštad. 2—4 popl
Ir kitu laiku pagal susitarimų.

Tel. ofiso PB 8-8448, rez. HE 4-8 160

DR F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ?
3197 West 71s» Street
Vai.: i lkl 4 v. p p. ir 7 lkl 8 v. v
Treč. Ir šeštad. pagal susitarimą

Rez. PR 8-8801 Ofiso tol. 767-2141. Namu 838-486U

DR. J. MEŠKAUSKAS
gydytojas ir chirurgas
Specialybė vidaus ligos
2454 Weat 71st Street
(71-os tr Campbell Avė. kampas)

i&rre R1 re u? •• ’•

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 So. Pnlaski Boao
Vai. plrcnaid., antrad., penktad. 1—4

PREMJERA TEATRO FESTIVALY

BERGENGRUEN - LIETUVIU BIČIULIS

Veikalas ir pasikalbėjimas su rež. Dalila Mackialiene

(1892—1964)

Sekmadieni, gruodžio 1 d. 2 vai.1 losangeliečiai, kuriems jų teatri
po piet Teatro festivalio dalyvis, i nėje veikloje Anatolijus Kairys
Los Angeles dramos sambūris su- Į pats populiariausias modernusis
vaidinis Anatolijaus ..Kairio 3 mūsų dramaturgas. Los Angeles
veiksmų tragedijetą “Šviesa, kuri Dramos sambūrio scenoje Ana
tolijus Kairys yra nelyginant Lie
užsidegė”.
{domus to veikalo kelias į sce tuvos valstybės teatre — Petras
ną. Laimėjęs premiją skautų or Vaičiūnas. Čia suvaidinti “Diag
ganizacijos surengtame konkurse, nozė”, “Rūtos be darželių”,
veikalas dūlėjo konkurso organi “Viščiukų ūkis”. Sausio 12 d.
zatorių stalčiuje. Penkerius me bus suvaidinta ir “Šviesa kuri
tus, pagal konkurso sąlygas, vei užsidegė”.
“Šviesa, kuri užsidegė” vaidini
kalas priklausė konkurso organi
zatoriams. Penkerius metus visuo mas yra vienas iš retųjų mūsų
menė, mūsų teatralai ir autorius scenoje. Visiškai atremtas į pasą
laukė tos išskirtinės dienos, kada monės sriauto metodą, veikalas
yra, jeigu taip galima išsireikšti
tas konkurso sąlygų “tabu”,
pasibaigė, ir veikalas įžengia į auros arba comos tįsa. Suasme
nepaprastą premjeros iškilmę — ninti simboliai lyg pratęstoje au
ros akimirkoje, sueina scenoje,
vaidinamas teatro festivalyje.
Vaidinimą į festivalį atveža to sumezga trupančius santykius,
liausioji iš dalyvaujančių trupių kovoja, neapkenčią, pergali ir
pralaimi savitarpėje kovoje, de
klaruoja savo siekius, miršta. Lyg
priešindamasis egzistencializmo
primatui, kad mirtis yra absur
diška būtinybė, A. Kairys teikia
mirčiai kilnią apotezę, jis sutei
kia mirčiai didžiulį prasmingu
mą. Ta prasme,greta mistikos,
egzistencinės problematikos, ga
lima čia rasti ir metafizikos spek
trą, kuris glūdi už išsisklaidusio
vaizdo, kaip viso veikalo esmė.
Šiaip veikalas tenkina eilinį
žiūrovą savo idealistiniu požiū
riu į auką, pasiaukojimą, smerki
mą negatyvistinio prado.
“Šviesa, kuri užsidegė” nėra eili
nis rutinos vaidinimas, kuriuose
įpratome stebėti realiai sprendžia
mą
gyvenimo problemą. Todėl
Režisierė Dalila Mackialiene, Lie
tuvių teatro festivalin iš Loa An su tikru susidomėjimu teko pa
geles Chicagon atvežanti A. Kairio klausti veikalo parengėją, režisie
8 veiksmų tragedijetę “Šviesa, ku rę Dalilą Mackialienę: “Kodėl į
ri užsidegė’’.
Chicagą važiuojate su moderniu
abstraktu?
— Veikalas nepanašus į kitus
Lietuvių dramaturgų veikalus,
sako D. Mackialiene. Keletą kar
tų skaičiau veikalą, ir jutau kaž
kokio, kas vertė vėl imtis teks
to. Domino veikalo idėja, keistas
ir įdomus idėjai suteiktas rūbas.
Kilo klausimas, ar galime veika
lą pastatyti? Jo pastatymas mūsų
scenoje, įsceninimo atveju, pato
gus: tos pat dekoracijos, nedidelis
dalyvių skaičius. Mūsų dienų te
atrui tai tikras radinys.
..—... Bet ar supras veikalą pla
čioji auditorija?
— Aš esu tikra, sako Mackialienė, kad mūsų parengimus lan
Algis Žaiiūnas, festivalinio losan- kančioji visuomenė, pakankamai
įprato matyti ir amerikiečių scegeliečių spektakfio dekoratorius
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Yra to paties pavadinimo filmas. Kas jį
matė, žino, jog tai serija filmuotų vaizdų apie
žiaurumus, kurie vyksta 1961-1963 metų tarpe
Afrikoje. Scenos tikros, nevaidintos. Filmas
intriguojančiai sudurstytas. Net kasvakarinių
televizijos rodomų žiaurumų atbukintą žiūro
vą sukrečia staiga parodoma nukirstų rankų
krūva arba lavonais sėte nusėtas Zanzibaro
paplūdimys. Netenka abejoti filmo gaminto
jo, italo Jacopetti (Mondo Cane), drąsa ir su
manumu, tas scenas filmuojant.

Nuotrauka Algimanto Kezio, S.J.

Werner Bergengruen

RUDENS BALSAI

Dar paukštis ant tvoros suklykia.
Žalumas virsta auksu tykiai.

VĖLINĖS
Lyg juodvarniai suklykia vėjai.
Metus kapuosna palydėjai.
Laukuos sutemsta mirtinai.
Užspringsta dūmais kaminai.
Ir vargšės sielos isropoja
Iš tvenkiniu, kuriuos apstoję
Nendrynai, iš olų slaptų
ir iš smiltynų nešvęstų.

Iš tamsumos taip prisiplakę,
Apstoja josios tavo žvakę,
Ją ėda, kol neliks liepsnos:
Joms reikia sielos dar vienos.
ANGELE

Nepaliki manęs vieno,
Kai degs žvakė man vaškinė,
Kai kelionei paskutinei
Kaulai sudrebės tą dieną.
Nepaliki manęs vieno.

Nepaliki manęs vieno,
Vesk iš įkapių lininių
J tą šalį begalinę,
Kur visų Pradžia gyvena.
Nepaliki manęs vieno.

noje ir ekrane komplikuotų sti
lių pastatymus, modernistiką ir
naujus teatrinius siekius. Gali su
prasti veikalą alegoriniai, net pa
žodžiui. Jis įdomus visais atvejais.
Juo labiau, kad tai lietuvio dra
maturgo kūrinys. Tai, mano
nuomone, yra kartu ir patriotinė
drama, labai gili, skaudi, jautri.
Tai patrioto partizano haliuci
nacija, kur sapno scenos kupinos
šiurpaus realizmo.
— Ar pasirinkote scenai ‘ tą
veikalą kaip naujovę?
— Motyvų įsceninimui yra daug.

tybės. Ar Vorkuta, ir tik Vorkuta, charakteri
zuoja rusą? Ar Ausschwitzas pilnai apibūdina
vokietį? Betgis, Jacopečiui kraujo ir žiauru
mų pakako, filmuojant afrikietį.
Žinia — jis norėjo užsidirbti. Jacopetti pro
fesionalas, jis žinojo, kokių scenų žiūrovui
reikia ir trejus metus lėktuvu medžiojo jas po
visą Afrikos kontinentą. Rezultate — Afrika
plaukia krauju ir raitosi žiaurumuose, o žiū
rovas, padirginęs savo nuosavus užslopintus
agresyvumo ir sadizmo kompleksus, už bilieto
kainą dar gauna priedinį pasitenkinimą, jog
visa tai vykdoma skirtingos rasės — “lauki
nių žmonių”.
Bent vienu pakraščiu, neskubėdamas per
važiavau aš visą Juodąją Afriką. Sudane ma
čiau žymes neseniai vykusių žudynių. Kenijo
je jos tiek pat senos, kaip Korėjos karas, Rodezijoje mačiau šviežiai raudoną, bet baltos
rankos pralietą, kraują.
Tik tiek aš ir tegaliu papildyti “žiaurio
sios” Afrikos vaizdų.

šermukšnio uogos pakelėje
Raudonais perlais nubyrėję.

Viršum apleistojo pajūrio
Tamsios grėsmės daug susibūrę.
Šešėliuos, šyduos susirinkom
Palaidot metų mes spalvingų.

Ir skubam sandėliuos ir rūsiuos
Užversti derlium tuščią pusę.
Ir bandom rišę ar atleidę
Nugirsti amžinąjį aidą,
Ką šventa ir slaptinga lemia
Mums žiedadulkės, sėklos žemėj.

Ir laukiam, kai nuskęsta dienos,
Paguodos amžinos naujienos.

Kuris tad mano pagrindinis ir viską susu
muojantis Afrikos įspūdis?
Tikrai nesitikėjau tokio, prieš išvažiuoda
mas, bet ypač dabar, trims mėnesiams pra
slinkus po kelionės, jis pasiliko jau labiau
stipresnis.
Labiausiai atsimenu, kad giliausią įspūdį
man paliko sutiktų Afrikoje žmonių draugiš
kumas, jų nesavanaudiškumas ir nesivaržan
tis noras žmogui padėti. Niekada ir niekur ki
tur prieš tai tiek daug svetimų žmonių nėra
visiškai savo noru man padėję. Tiesiog galė
čiau išvesti savo nuosavą rasistinę teoriją, bū
tent, kad afrikietis yra nuoširdesnis, jautres
nis savo artimui, svetingesnis už baltąjį. Tai,
be abejo netiesa. Kaip ir kitos rasistinės teori
jos, taip ir ši, neatskiria odos spalvos nuo vi
suomenės ir aplinkos sukurtų skirtumų. Afri
koje teko susitikti daugumoje su žemdirbių ir
piemenų visuomenėmis. Esu tikras, kad že
maitis kaimietis svetingumu nei trupučiu ne
nusileistų Merų genties kaimiečiui. Su miestie-

įog nei Vorkuta, nei Aussęh>vitgas pęra Afri
Kenijai katekizmo mokykla; kryžius ant

O paskutinio Teismo tarne,
tu pilnas vizijų galingų:
Ateik į žemę mūs nedarnią,
tavęs labai čia reikalinga.
Imk greitai plunksną, tau
paduotą
naujam sprendimui atžymėti:
Prie Bruto ir Iskarijoto
reik dar tą tretįjį pridėti.
(Iš Dies irae)
Po karo Werneris gyveno švei
carijos Zueriche iki 1958 m. Po
to persikėlė į Baden - Bedeną
Vak. Vokietijoj, kur prieš ket
verius metus pasimirė.
Bergengruenas rašė romanų,

są.
— Ar jūs manote, kad gera
Ir iš dalių jų sudėtinių
dalis šio veikalo skirta ir univer
Mes metuos pinam didžią pynę.
salioms problemoms?
Taip metų provėžom reik eiti.
•— Mums miela visur čia įžiū
Ir niekas, niekas nėr našlaitis.
rėti mūsų tragiškąsias problemas,
kalba režisierė. Idėjų kova, abs
traktas veikalo slinktyje, absurdo
Vertė A. Tyru oi ,s
žymės ir jų priešprieša aukos pras
mė, visa tai, aišku, universalios
problemos. Tačiau, mūsų gyveni
Naujovė daug sveria. Nemėgstu miškąsias asmenybes. Transfor mas, kovos dėl laisvės ir viltys,
kartojimų ir sceninio meno stag- macija gyvo į mirusį, tačiau savo dabar taip arti susijusios su tuo
nacinių metodų. Ieškojimas yra mintyje nepraradusio ryšio su že visu, kad kiekvienas žiūrovas ir
geras būdas rasti perlus, ir paūgė me, viskas tai neribotos fantazi be vaizduotės įtampos, sutapatins
ti, dirbant prie jų pastatymo. Čia jos laukai. Kiekvienas režisierius veikalo idėją ir su lietuvių pa
Znane stebina laužytas veikalo čia savaip išspręs tą nerealumo saulio problemomis.
veiksmas, imantri kompozicija, ir realybės problemą.
— Kaip aktoriai prieina prie
ir galimybė fantazuoti veikalo
Dekoracijos, kurias rengia dail. personažų sukūrimo?
pastatyme iki begalybės. Šiurpe Algis Žaiiūnas, sako režisierė, sti — Visų pirma visus užkrečia
čia gi staiga sužėri ir komiška si lizuotos,
tinkančios tolimam veikalo polėkis ir veikalo slinktis.
tuacija. Simbolizmas įžengia su transportui. Dekoracijos ryškina Rolės įsisavinimas ir charakterio
griautų pastatų kontūruose, ži pagrindinę veikalo mintį. Švie sukūrimas yra vienas iš sunkiau
binte prie namų pavartės, sap sų ir garsų efektai talkina pa sių elementų scenos darbe. Taip
no personažų rūbuose. Mirusių brėžti nerealaus pasaulio ir mir ir čia.Tam tikras kiekis fantazijos
jų aprangos detalės ryškina jų že štančio žmogaus sąmonės chao- 1 ir personažo supratimo palengvi

Scenos tikros, jas lydintis aiškinimas dau
gumoje teisingas, ir visvien, mano nuomone,
tai yra biauriai melagingas filmas. Pervažia
vęs Afriką, manau turiu teisę savo nuomonę
turėti. Filmas meluoja. Nuožmiai meluoja.
Ne detalėmis, bet tų detalių sukurtu įspū
džiu, ne tuo, ką parodo, bet visu tuo, į ką Ja
copetti neatkreipia savo kameros.
Parodytasis kraujas tikras. Afrikos konti
nente gyvena tikri žmonės, ir ši žinduolių
rūšis visuose kontinentuose turi palinkimą
lieti savo bendrų kraują. Ar bereikia minėti,

koje? Betgis, žmogų apibūdina ir kitos ypa

Werner Bergengruen yra vie
nas šių dienų vokiečių rašytojų
ir bene vienas iš produktingiausiųjų. Kilęs iš Pabaltijo, gimęs
Rygoj, kur jo tėvas buvo gydy
tojas. Ten praleidęs vaikystę,
vėliau humanitarinius mokslus
studijavo Marburge, Muenchene, Berlyne. Dalyvavo pirmaja
me pasauliniame kare. Nuo 1936
m. gyveno Muenchene, ir tais
pat metais perėjo j katalikybę.
Antrojo pasaulinio karo metu
gyveno Achensęe, netoli Innsbrucko, Austrijoj. Iš Vokietijos
pasitraukė, nemėgdamas nacis
tinio režimo. Iš to meto ir jo ei
lėraštis apie Dantę, kur šau
kiamasi pastarojo pagalbos pa
smerkti garsųjį “tretįjį”:

bakūžės reiškė, kad čia yra koplytėlė.

apysakų, lyrikos. Visuose šiuose
žanruose gan plačiai pasireiškė.
Tiek romanams, tiek apysakoms
siužetus ėmė daugiausia iš isto
rijos, iš Baltijos erdvės. Roman
tinį elementą savo veikaluos ra
šytojas jungia su psichologiniu
realizmu. Tatai žymu tokiuose
jo veikaluose, kaip Storosta, Di
dysis tironas ir teismas, Kaip
danguj, taip ir žemėj, Pelagija,
Ugnies ženklas. Jo lyrika, nors
įvilkta į klasikinę formą, turi
ekspresionizmo ir naujojo ba
roko žymių, šalia mirties mo
tyvų ji skelbia ir išganingą pa
saulį tikėjimo dvasioj. Poezijos
rinkiniai: Jerichono rožė, Slap
tasis vaisius, Dies irae (šio po
kario apmąstymai), Šventasis
pasaulis ir kt.
W. Bergengruen buvo itin pa
lankiai nusiteikęs lietuviams,
turėjo tarp jų pažinčių. Šių ei
lėraščių vertėjui prieš eilę me
tų jis rašė: “Mes esam kaimy
nai ne tik pagal gimtuosius mies
tus (Ryga - Linkuva), bet bu
vom kaimynai ir Tiroly, Austri
joj. Prieš 30 metų aš gyvenau
kurį laiką Tilžėj, o paskum pus
antrų metų netoli Klaipėdos.
Tilžėj susitikdavau su lietuvių
rašytoju Storasta-Vydūnu. Bū
siu dėkingas, jei ką išversit į
savo skambiąją lietuvių kalbą.
Siunčiu savo naują tomelį Dies
irae”.
A. T.

na darbą. Režisūros pareiga vi
sam tam suteikti vieną slinktį, vie
ną harmoniją. Režisūros talka su
teikti aktoriaus vaizduotei teisin
gą išeities tašką personažui supras
ti ir tą aplinką, kurioje jis veikia.
Mes, aišku, esame gerokai susi
rūpinę, veždami abstrakčios kom
pozicijos premjerą į nepažįstamą
sceną, prieš rafinuoto skonio čika
gietišką publiką. Kievienas kūry
bines pastangas visad lydi siekis
ir pasiryžimas. Tačiau mes di
džiuojamės, kad vežame festiva
liui atrakciją: lietuviško, moder
naus, dar niekur nestatyto veika
lo premjerą.

Kaip sutiks mus festivalio au
ditorija ir vertintojai, matysime
po festivalio, baigė Dalila Mackialienė šio Dramos sambūrio kū
rybingojo žygio aptarimą “Drau
gui”.

Jurgis Gliaudą

lą, stūmiau “Mažiuką”. Taip daugiau pen
kias valandas. Maniau jau, kad tvanas ir pa
saulio pabaiga atėjo. Tiek man tada ir tebe
buvo svarbu. Aplink niekur nei gyvos dva
sios. Galop jau, pradedant temti, nuošaliau
nuo kelio pamačiau spingsintį žiburėlį. Prasistūmiau pro krūmus. Žiūriu, dvi viena šalia
kitos pastatytos bakūžės, kiekviena nedidesnė
kaip Amerikoje paprastas kambarys. Taip ir Ii
kau stovėti, nesugalvodamas — brautis ten ar
ne? Visiškai buvau pasiekęs tokį apglušintą
apatijos ir pavargimo stovį. Bet mane paste
bėjo. Tiesiai į lietų ir purvą išbėgo vyras, ke
lios moterys ir visa virtinė vaikų. Visi iš tų
dviejų mažyčių bakūžių. Angliškai temokėjo
vyras. Ir tai tik kelis žodžius, bet gestai jų bu
vo visai aiškūs. Turiu eit vidun! Nesiprieši
nau. Ne tik mane, bet ir “Mažiuką” jie įtrau
kė į vidų. Viduje — vienas stalas, viena lova,
suolai pasieniais. Lajinė žvakė viduryje stalo
ir, berods, devyni į mane atsukti veidai. Na ir
aš su ‘Mažiuku”. Vanduo taip bėga nuo ma
nęs, jog netrukus prie kojų pasidarė ištisas
Ugandoje
klanas. Laimei, giliai mano ryšulyje buvo
sausas megztukas. Persirengiau. Iš gretimos
čiais kita “rodą”. Abejingumo savo artimo
bakūžės, kuri naudojama kaip virtuvė, atnešė
vargams su kaupu mačiau ir Afrikos -mies
man vakarienės: karštos arbatos ir penkis iš
tuose.
keptus kiaušinius. Padėjo ant stalo ir kviečia
Dalį tų mano patirtų svetingumo atvejų
sėsti. Arbatą tuoj griebiau. Jos atsigėręs pasi
aprašiau. Bet kur kas daugiau jų teko pra
jutau, jog vis dėlto esu gyvas. Bet su kiauši
leisti. Norėčiau dabar, atgal žvelgdamas, pa
niais man keblu. Jų devyni, aš vienas, kiauši
minėti jų dar kelis. Gal tai ne tiek intriguo
niai penki. Taip ir nežinau, ar jie turi ko kito
jantys Afrikos mozaikos aspektai, kaip kad
valgyti ar ne. Visi ragina. Nenoromis suval
Jacopečio filmuoti vaizdai, bet, esu tikras,
giau vieną. Dar ragina. Niekas kitas neval
daug, daug tipiškesni.
go, tik aplinkui apsėdę šypsosi, vaikai nosis
Niekada nepamiršiu “juodžiausios” savo
traukia, visų akys baltuoja tos vienos, smilks
dienos Afrikoje. Šiaurės Tanzanijoje, netoli
tančios lajinės žvakės šviesoje. Suvalgiau ir
Ngurdoto kraterio. Užklupo mane tropinė
antrą, bet daugiau griežtai atsisakiau. Tada tė
liūtis, “Mažiukui” nuleido padangą. Kelias vas su dviem berniukais pasidalino likusius
virto drumzlinai putojančio upelio vaga; šnio
kiaušinius.
kštė vėjas, vanduo pylėsi it vientisa siena. Sta
Netrukus laikas ir gulti. Vėl bėda. Man siū
čios čia kalvos ir šalta tuo metų laiku. Per
lo vienintelę lovą. Kiek galėdamas, mandašlapęs, tratindamas dantimis iš šalčio, iki rie
šų, kartais net arti kelių nugrimzdęs į dumb
(Nukelta j 4 psl.)

IŠILGAI AFRIKOS
(Atkelta iš 3 psl.)
giau atsisakiau. Patiesiau savo padrėkusį mie
gamą maišą ant žemės ir ten pramiegojau.
Tėvas su dviem vaikais miegojo lovoje, mo
terys virtuvėje, likę kiti vaikai pasieniuose ant
suolų.
Iš ryto, tuoj po karštos arbatos, nelauk
damas, kad vėl reikėtų varžytis dėlei pusry
čių, pažliugusiu keliu nustūmiau “Mažiu
ką” tolyn. Siūliau pinigų, bet šeimininkas
taip energingai papurtė galvą, jog net su
sigėdau. Dienos šviesoje aiškiai buvo matyti,
kad ir jo ir vaikų drabužiai daugiau turėjo lo
pų negu sveikų vietų.
Apie Sudane patirtą svetingumą jau ra
šiau. Vaišino mane ten ir kaimelių turčiai,
kuriems prie pietų tarnai valgį ir vandenį
nešiojo, ir senukai, kurie be vienos nušutu
sios galabijos kažin ar ką daugiau ir beturėjo.
Benzino “Mažiukui” siūlė, pinigus net norėjo
įbrukti. Matyt, ten jau taip daroma, bet visgi
vertėtų vieną savotišką atvejį išskirti.
Svetingumas savo keliu, o turgavietė turi
savus dėsnius. Arabas pirklys ne “už dyką”
pasaulyje pagarsėjęs. Čia nėra jokios pastovios
kainos. Dėl visko reikia derėtis. Ir kuo ilgiau
derėsi, tuo esi laikomas sumanesniu pirkėju.
Omdurmano turgavietėje norėjau nusipirk
ti mango vaisių. Priėjau prie apiplyšusio
smulkaus “kupčiaus”, kuris paprastai ant šali
gatvio paklotos marškos buvo sudėjęs save
mango vaisių krūvelę.
— Kiek, — sakau, — už tris?
— Dvylika piastrų.
— Duosiu šešis.

Pirkliui juodos akys vos neišsprogsta. Savo
galabijos skvernu, lyg juos norėdamas apsau
goti, jis uždengia savo prekę. Balsas įgauna
dejuojančią intonaciją, mala jis kažką arabiš
kai, matyti, mane paskutiniais žodžiais koneveikdamas.

Pietų Sudane
— Vienuolika, — sako jis pagaliau.
— Septyni su puse, — pakeliu aš.

Vėl dejonių bangos. Pagaliau sulygstame
už aštuonis su puse. Aš atrenku vaisius, jis
man iš dvidešimt piastrų monetos, atskaito
grąžą. Braunuos sau tolyn per margą turgaus
maišatį. Staiga girdžiu šūkalojimą užpakaly
je. Atsigrįžtu, žiūriu, mano apiplyšęs pirklys
vejasi mane, galabijos skvernais mosikuoja ir
šaukia kažką arabiškai. Net nejauku pasida
rė. Aplinkui visi arabai sužiuro į mane. Su
stojau. Negi bėgsi tokiu atveju. Pripuolė ma
no “kupčius”, gargaliuoja kažka arabiškai,
linksi ir man bruka į delną vieno piastro mo
netą. Įbruko, apsisuko ir spraudžias atgal prie
sava šaligatvio prekyvietės. Buvau sužėręs, tik
akim permetęs, grąžą į vieną kišenę. Ištrau
kiau, suskaičiavau. Kaip tik to piastro
ir trūko.

• TECHNIKOS ŽODIS, 1968
m. liepos - rugpjūčio mėli., Nr.
4. Leidžia Amerikos Lietuvių
inžinierių ir architektų sąjun
gos Chicagos skyriaus techniki

nė spaudos sekcija. Redaguoja
redakcinė kolegija. Redakcijos
adresas: Ats. red.— D. Šatas,
323 N. Williams Drive, Palati
ne, III. 60067. Administracijos
adresas: Mečys Krasauskas,
2633 W. Montgomery Avė., Chicago, III. 60632. Metinė prenu
merata $5, studentams $2.
Pietų Zambijoj

svetimos rasės nepažįstamasis ir kurie, atrodo,
nieko tame ypatingo nematydami,
padėjo
man ir buvo man draugiški. Šitai pirmoje vie
toje išsivežiau iš Afrikos.

Savotiška. Prieš pradedamas kelionę, tikė
jausi patirti nedraugiškumo, įtaringumo, net
neapykantos. Svarsčiau ilgokai, ar vežtis su
savim šaunamą ginklą ar ne. Nutariau nesivežti. Bet ūžta,t įsigijau diržą, kuriame buvo
galima paslėpti pinigus, pakeliui esančioms
Amerikos ambasadoms parašiau laiškus, jog,
jei iki tam tikro laiko neatsišauksiu, manęs
pradėtų ieškoti. Visoms ambasadoms rašiau,
tik į Pietų Afriką ne. Ten, mat, baltieji, gal
vojau, civilizacija. Taigi, nepražūsiu.

m. Rinkinys 64 psl., kaina $2,
gaunamas “Drauge”. Eilėraš
čiai knygoje suskirstyti į tris
skyrius: Po audros, Siesartis,
Žaibas rudenį. Juose telpa 33
eilėraščiai. Jų forma paprasta,
tačiau klasikinio posmo nesilai
koma. Temos nostalgiškai ro
mantiškos, kur dažnai lietuviš
ko peizažo fone sruvena žmo
giškasis liūdesys ir džiaugsmas.

Čia kiek sunkiau. Afrikos gamta dažnai
stulbinančiai didinga. Afrikos žvėrys, nors ir
sugrūsti daugumoje į valstybinius draustinius,
palieka neišdildomą įspūdį. Bet vis
dėlto,
maniau, jog į antrą vietą statyčiau Afrikos
vaikus.
Niekur, net Neapolio pergrūstose gatvėse,
neteko matyti tiek vaikų, kiek Afrikoje. Visur
vaikų čia pilna. Atsiminsiu jų apvalias, it juo
das kokoso riešutas, galvutes, besisupančias
tarp motinos pečių. Atrodo, jog kiekvienai mo
teriai, lyg kokia aprangos dalis, čia priklauso
ant nugaros pririštas ir dažniausiai taikiai
bemiegantis mažylis. Atminsiu juos, apspitusius mane Sudane, kai aš, vos gyvas nuo karš
čio, laukdavau vakaro, atminsiu juos, linksmai
besijuokiančius ir besityčiojančius Tanzanijo
je, kai, man važiuojant į statų kalną “Mažiu
kas” taip užsikosėdavo, jog jis vos žingine
į kalną belipo. Afrikos vaikai neverkia. Arba
bent jau labai retai. Mažieji, mat, beveik nuo
lat ant rankų, didesnieji laksto būriuose po
dešimt ir daugiau, tad gal nelabai verksmams
ir yra laiko. Visur jie buvo akiplėšiškai drą
sūs, dažnokai net iki įkyrumo draugiški.

Atsimenu ir šią sceną, nes ji taip aštriai
išsiskyrė iš kitų matytųjų. Buvo tai Salisbury, Rodezijos sostinėje. Turėjau keletą valan
dų, prieš išlėkdamas atgal į Europą, tad iš
ėjau kiek pasižvalgyti. Netoli miesto centro
čia yra ir vargingas juodųjų kvartalas. Ėjau
sau kaip ir kitur Afrikoje, nieko pikto nežadė
damas. Viename tarpduryje roplinėjo gal ir
metų neturintis pyplys. Motina sėdėjo šalia
ir siuvo. Aš pažvelgiau jos pusėn. Tik pažvel
giau. Motina krūptelėjo, pašoko ir skara už
dengė savo vaiką. Anas, matyt, motinos bai
mę pajutęs, pradėjo rėkti. Nuėjau greitai to
lyn. Tas mažiukas kažin ar mane draugiš
kai sutiktų, jai atvykčiau čia po dvidešimties
metų. Įsisiurbs jis neapykantos baltiesiems
kartu su motinos pienu. Bet — tai Rodezija.
Tos jaunosios Afrikos atstovams ir skiriu
šio skyriaus nuotraukas. Norėčiau tikėtis, jog
kada nors ateityje vėl su jais pasimatysiu. Ir
neabejoju, kad priims jie mane tiek pat
draugiškai, kaip jų tėvai šiuo sykiu priėmė.

(Pabaiga)
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R A T E S

%

5.25

per annum
on regular savings

per annum
on investment bonus

gąjgs

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 Archer Avenue, Ohicago, Illinois 60632

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

Kas tik turi gėrę skonį,
viską perka pas Lieponį !

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

tuviškos knygos klubas 1968 RICHMOND

O antrasis savo svarba įspūdis?

SERVICE

MARQUETTE PK.. 6211 S. Westem.

PR 8-5875

Vedėjas J. LIEPONIS

Kampas Richmond ir 63rd St
Užsieninių ir vietinių
automobilių
Taisymas Priklauso Chicago Motor
SIUNTINIAI | LIETUVA
Club. NelaimSs atveju skambinkit*
COSMOS EXPRESS
GR 6-3134 arba GR 6-3353
MARQTJETTE GIFT PARCEL SERV.
Sav. — Juozas (JoeJ Jiiraitis
2608 6#th St.
Tel. WA 5-2787
2501 «9th St.
Tel. VVA 5-2737
3333 So. Halsted St.
Tel. 254-S32O
Lietuvių
bendrove
turinti teise
siuntinius siųsti savo vardu iš Chi
cagos tiestai | Lietuvį.
Didelis
pasirinkimas Įvairių me
džiagų, ital. lietpalčių ir kitų prekių
Priima-mi doleriniai dovanų už
sakymai.
E. Ir V. Žukauskai

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.

Kurkite geresnę ateitį

M OV I NG

įsijunkite į CHICAGO TAUPYMO BENROVftS 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.

4 NAUJOKAITIS
Apdraustas perkraustymas
Ilgų metų patyrimas
1VA 5-9209
Chicago, Illinois

ŠTAI MĖNESINE TAUPYMO LENTELE:
MĖNESINĖ TAUPYTOJŲ PRATURTĖJIMO LENTELĖ

SANTAUPOS

,2 YRS. |4 YRS. Į 6 YRS. | 8 YRS. | 10 YRS.I 12 YRS.I 14 YRS. | 16 YR. ! 18 YRS. Į 20 YRS.
$10.00 $252.131 $524.08! $833.30 $1,167.46 $1,534.51 $1,937.70l$2.380.57 ,'$2,867.04!$3,401.4O'$3,088.36
20.00 504.26|l,058.1611,666.59 2,334.91 3,069.02 3,875.39j 4,761.14 1 5,734.081 6,802.80! 7,976.72
30.00 756.39|1,587.25 2,499.89 3,502.37 4,603.53 5,813.09| 7,141.711 8,601.12110,204.20111,965.08
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
50.0011,260.6612,645.41 4,166.48 5,837.28 7,672.55 9,688.48! 11,902.85 I 14,335.21117,007.00 19,941.79
60.00Į 1,512.7913,174.49 4,999.78 7,004.73 9,207.06 U,626.17|14,283.42 ! 17,202.25!?0,408.40!23,930.15
70.0011,764.92|3,703.58 5,833.07 8,172.19 10,741.57 13,563.87116,663.99 ! 20,069.29 i 23,809.80 27,918.51
80.0012,017.0514,232.66! 6,666.37 9,339.65 12,276.08 15,501.56! 19,044.56 i 22.936.33 27,211.19Į 31,906.87
90.00 i 3,269.1814,761.7417,499.66 10,507.10 13,810.59117,439.26121,425.13 125,803.37! 30,612.59! 35,895.23
100.0012,521.32 Į 5,290.82 i 8,332.96111,674.56 15,345.09119,376.95!23,805.70 128,670.41134,013.^9139,883.59

Heating Contractot
{rengiu naujus (r perstata u «>
nūs visų rūšių namo apšildyme
pečius Ir alr oonditioriinK l
naujus Ir senus nutnu- Stovi,
imut .gutters) vandens šildy
mui boilerius
Turiu leidimus
llrbtl mieste ir užmiesčiuose
Darbas atliekaųia* greita’ n ta.
žlnlngal. A.pskšlfetavlmat namo
amai

DOMAS ŽUKAUSKAS
HEATING A 8HEET METAI
•444 8. VVesteru, Chicago ». UI
Telefoną* VI 7-3447.

BANGA
TV, Radlo, Stereo, Air-Conditioners

IIP TO

Slft.000

Pardavimas Ir taisymas

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

K. šimulis
TURTAS SIEKIA VIRŠ $90,000,000.00
.
... o.*.-»>;?

*

j

SIUNTINIAI I LIETUVA

110/
A /q

ir kitus kraštus

įA

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av.
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980
1.

Certifikatų sąskaitos

Certifikatai išduodami tūkstantinėmis.
Mažiausiai turi
būti $8000. Pelnas mokamas
kas šeši mėnesiai.

Ji

Jfl

JOHN PAKEL, President

Q 0/
?
/Q Ant
A
*

visų knygelių

w

sąskaitų

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

10% — 20% — 30% pigiau mokčsit
už apdraudę nuo ugnies ir automo
bilio pas

FR AN K

*
*
*
*
*

ZAPOLIS

3208 H West »5th Street
Chicago, Illinois
Tel. GA 4-8654 ir GR 6-4830

Dar vienas atvejis. Smulkmena, be abejo,
bet smulkmena labai vykusiu laiku. Lipom
žemyn nuo Kilimandžaro kalno. Trys britai,
vienas olandas ir aš. Penkias dienas, tempda
mi visą reikalingą mantą, kabinomės į tą še
šių kilometrėlių aukščio kalniuką. Du iš mū
sų (nesigiriant — olandas ir aš) tepasiekėme
viršūnę, britai nepakėlė skystojo oro. Dabar
visi buvom nusiplukę ir vos bepavilkom ko
jas. Iš šono žvelgiant, be abejo, atrodėme už
uojautos verti. Mano, pavyzdžiui, kelnės bu
vo ledynuose tiesiog į skutus prazulintos. Pa
siekėme Čoga genties kaimelį. Staiga prieina
dvi gal penkiolikos metų droviai besišypsan
čios paauglės, išdalina mums visiems po gėlę
ir, kikendamos tarpusavyje, nubėga tolyn.

Chicago Savings and Loan Assn.

IVI O V I N G

6245 SO. WESTERN AVĖ.

Apdraustas perkraustymas
Įvairių atstumų.

TEL. GR 6 - 7575

H O U R S :
Pirmad...................... 12:00 P.M.-8:00 P.M.
Ketvirtad................... 9:00 A.M.-8:00 P.M.
Antrad....................
9:00 A.M. -4:00 P.M.
Penktad....................... 9:00 A.M. - 8:00 P.M.
Trečiad............................... Uždaryta visa d.
šeštad...................... 9:00 A.M.-12:30 P.M.

A. VILIMAS
823 WEST S4th PLACE
Telef. — FRontier 6-1882

ILLINOIS GYVENTOJAI PASIILGĘ ENERGINGOS IR SĄŽININGOS ADMINISTRACIJOS!
ŠIE VYRAI JUMS JĄ UŽTIKRINS!

R. B. OGILVIE

Aprašius, visa tai, skamba net banaliai,
bet tuo momentu mums tai nebuvo banalu.
Neperdėsiu sakydamas, jog po to net pečius
nutrynusios kuprinės lengvesnės pasidarė ir
kojos netaip sunkiai vilkosi.
Daug atsimenu ir kitų žmonių nuo felacho Nilo karštame slėnyje iki mechaniko Lusakoje, kuriems aš buvau tik prakeliaujantis,

HIGH

NAUJI LEIDINIAI

governor
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A. V A L U K A S
Tanzanijoj

BOKIME VIENINGI

*

TRUSTEE. METROPOLITAN SANITARY DISTRICT
OF GREATER CHICAGO

JUDGE, CIRCUIT COURT DISTRICT

BALSUOKIME Už RESPUBLIKONUS

BALSUOKIME Už LIETUVIUS.

Balsuokite už Gerą ir Ištikimą Lietuviu Draugą
■' \
■

į.

VVILUAM T. MURPHY

• ..

IR PALIKIME j|

Kongrese
IŠ 3-rd DISTRICT

William T. Murphy

AGAINST SCHOOL BUSING

97% ATTENDANCE RECORD

FOR

IN CONGRESS -

NEIGHBORHOOD SCHOOLS

ONE OF THE HIGHEST

CITY COUNCIL

Laikykite WILU4M T. MURPHY kongrese.

ALDERMAN . . . 1935 to 1959 .............................................. 24 years
MEMBER .... Committee on Finance -1938 - 1959 . . 21 years
MEMBER .... Chicago Plan Commission-1947-1959 . . 12 years

U. S. CONGRESS
MEMBER
MEMBER
MEMBER

. 86th, 87th, 88th, 89+h & 90th Congress 1959-1969 10 years
.... Committee on Foreign Affairs- 1959-1969 10 years
.... Subcommittee on Africa 1959-1969 10 years
Subcommittee on Near East Subcommittee on Far East —

Kongresmanas VVilliam T. Murphy pripažįsta, kad pagrindinė
žmon ų viltis pasaulyje yra taika — ne karas. Būdamas užsienio
reikalų komiteto narys paskutiniuosius aštuonius metus, jis yra
gerai susipažinęs su pasaulinėmis problemomis ir kalbėjęsis su
atskirų pasaulio valstybių valdžios galvomis.
Jis yra geriausiai informuotas žmogus atstovų rūmuose geografi
jos, istorijos bei etninių grupių pasaulyje susidarymo srityje, ką
parodo tas faktas, kad jis yra gavęs dešimtąjį pavergtų tautų
asamblėjos atsižymėjimo medalį. Jis rėmė įstatymo leidimą, ku
rio tikslas buvo sustiprinti mūsų tautos gyn/mą ir apsaugą.
Praeitą rugpiūtį jis atstovavo Honorable John W. McCormack,
atstovų rūmų pirmininką, ir JAV kongresą, dedikuojant naujus
Izraeho parlamento rūmus Jeruzalėje, kur dalyvavo keturias de
šimt penkių tautų pirmininkai ar parlamentų prezidentai
Kai pasulis landasi nuolatinio judėjimo padėtyje, mums atrodo,
kad reikia urėti atstovą, kuris yra gerai informuotas šioje gy
vybinėje sr tyie.
The Business, Professional and Labor Group
to retain Congressman VVilliam T. Murphy in Congress

1965-1969 4 years
1965-1969 4 years

MEMBER of SPECIAL STUDY MISSION:
To Africa (Egynt, Ethiopia, Kenva, Tanganyika, Zanzibar, Uganda, Nigeria, Ghana, Liberia, Morocco)...................................................................................................................................
To Southeast Asia (Guam, South Vietnam Laos, Singapore, Malaysia, Philippines, Okinawa) . .
To Communist countries (Poland, Russia, Czechoslovakia, Hungary, Bulgaria).........................
To Asia (Janan, Korea, Okinawa, Philippines, Formosa, Hong Kong, Vietnam, Thailand, India,
Kashmir Pakistan, Iran, Turkey)...........................................................................................

Dec. 1960
Oct. 1963
Dec. 1964
Dec. 1965

INTERNATIONAL
MEMBER OF CANADA-U.S. INTERPARLIAMENTARY GROUP (OTTAWA-WASHINGTON).... 1960-1969

REPRESENTATIVE OF THE SPEAKER OF THE U.S. HOUSE OF REPRESENTATIVES AT THE DEDICATION
OF THE NEW PARLIAMENT BUILDING-JERUSALEM-ISRAEL 45 NATIONS PARTICIPATING .. AUG. 1966

RECIPIENT10TH COMMEMORATIVE MEDAL OF THE ASSEMBLY OF CAPTIVE NATIONS (ALBANIA, BUL
GARIA, CZECHOSLOVAKIA, ESTONIA, HUNGARY, LATVIA, LITHUANIA, POLAND, RUMANIA)..........
SEPT. 20,1964

yoTE

Kongresmanas VVilliam T. Murphy, drauge su Šen. Paul
Douglas ir Kongr. Ray Madden, įteikia Baltuose Rūmuose,
VVashington, D. C., Amerikos Lietuvių Kongreso priimtų re
zoliucijų Mike N. Manatui, kuris perdavė jų Prezidentui
Johnsonui.

DEMOCKATIC

Election Day, Tuesday, November 5,1968

C. Derengovvsįri rašo apie lais
vę. Vieno Chicagos socialinio
draudimo distrikto direktorė R.
Weber informuoja apie išmokė
jimus netekusiems darbingumo.
Dr. S. Andelman duoda medicižinių apie galvos skausmus. “The Marian” redaktorius
kun. J. Prunskis paruošęs re
cenzijas eilės naujų knygų, jų
tarpe ir dr. A. Budreckio “The
Lithuanian National Revolt ’.
Žurnalas gausiai iliustruotas,
duoda ir religinio gyvenimo ap
žvalgą.

Nuomones ir pastabos

PLB SEIMĄ APMĄSČIUS
Pasaulio Lietuvių bendruome
nės seimas. Su podėdžiais, kalbo
mis, rinkimais ir nutarimais... Su
pagerbimu, paskaitom, literatū
ros ir kamerinės muzikos vaka
ru, su motorkada ir masine ma
nifestacija, su banketu, pamal
dom, skaidrių paroda, didžiuoju
koncertu...
Daug būta... O kas atlikta tam
tikslui, kuriam tiesioginiai buvo
šaukiamas šis lietuvių rinktinių
atstovų suvažiavimas iš visų pa
saulio kraštų? Išrinkta PLB cen
tro valdyba ir priimti nutarimai.
Kai kuriems atstovams iš JAV
to gal ir pakako, nes valdyba čia
pašonėj. Bet ir tai — daugumas
atstovų, net ir iš JAV, pasigedo
bendrų visuomeninių rūpesčių
svarstymo. O ką bemanė tie už
jūrio atstovai, kurie vyko tūks
tančius mylių tik pabalsuoti ir
pateikti trumpą pranešimėlį apie
savo krašto lietuvių veiklą, į ku
rį net nebuvo galima tikėtis su
laukti jokio rūpestingo aido? Tai
kam važiuoti tūkstančius mylių?
Tai kam dar šį seimą vadinti
pasaulio lietuvių bendruomenės
seimu?
JAV ir Kanados lituanistinių
mokyklų mokytojų savaitė Dai
navoj šįmet konkrečiais darbais
buvo tikrai sėkmingesnė negu
LB seimas? Kodėl? Ogi todėl,
kad mokytojai pasirinko ramią,
svarstymams tinkamą vietą ir at
sivežė su savim darbo nuotaiką.
Seime šių abiejų dalykų kaip tik
buvo pasigesta. Ne be reikalo
tiek daug seimo dalyvių — o ypač. -iš tolimesnių kraštų — pa
sisakė, kad seimu yra nusivylę.
“Tėviškės Žiburiai” (XI. 12)
seimo negerovių priežastim nuro
dė saiko stoką. Taip, tai tiesa; bet
—r dar tiksliau — seime negero
vės kilo dėl jo tikslo praradimo
ar bent jo suprastinimo. Gal kai
kam atrodo, kad seime užtenka
išrinkti valdybą ir sulipinti ke
letą nutarimų. LPB konstitucija
tikisi kur kas daugiau. Daugiau
tikisi ir sveika nuovoka: kai su
sirenka rinktiniai lietuvių atsto
vai iš visų pasaulio kraštų, jie
visai natūraliai nori dalintis vi
suomeniniais rūpesčiais, patirti
mi ir bendrai ieškoti praktiškų
sprendimų savo problemom. Tik
jiems turi būti sudarytos tam pa
lankios sąlygos.
Apie tas sąlygas reikalas ir ei
na. Kaip matyti iš praėjusio sei
mo (o taip pat iš ankstyvesnių
jų — ir Čia neužpuolami rengė»—:■.......................................... -

—

lykai, bet, kaip priedai prie PLB
si tradicija), seimą norima padaryti didingu subuvimu, su banketais, koncertais, manifestacijomis. Savy visa tai yra puikūs da- j
lykai, bet, kaip priedai prie plb
atstovų pasitarimų, jie išblaško
ir eikvoja laiką.
žiūrint tikrųjų seimo tikslų,
tiksliausia būtų seimo pasitari• MOTERIS, 1968 m. liepamams skirti 3,4 ar ir 7 dienas rugpiūtis, Nr. 4. Lietuvių mote
ramioj, svarstymams tinkamoje rų žurnalas. Leidžia Kanados
vietoje (pvz. Dainavoj), o po to Lietuvių katalikių moterų drau
savaitgalį paskirti didingam visų gija. Redaktorės: Z. Daugvailietuvių susibūrimui kuriame- di nienė ir N. Kulpavičienė. Sky
deliame mieste. Tada proginė, rius veda: I. Kairienė, E. Krikš
pramoginė ir manifestacinė
čiūnienė, L. Murauskienė, A.
nuotaika nenustelbs per metų Šarųnienė. Administratorė: B.
metus susitelkusių visuotinių vi Pabedinskienė. Redakcijos ir
suomeninių rūpesčių... Tada bus administracijos adresas: Mote
laiko — per penkerius metus ris, 1011 College St., Toron
bent vieną kartą sukūrus vienkar to 4, Orit., Kanada. Prenume
tinę progą —atstovams iš viso ratos metams $5.
pasaulio kraštų ramiai ir rimtai
“Moteris” yra didelio forma
pasidalinti rūpesčiais, juos aptar to, gerame popieriuje spausdi
ti ir gal ką tikrai naudingo nu- namas, gausiai iliustruotas 30
SPręSt1’
Kęstutis Trimakas SI
žurnalas’ Puslapiuose daug
Kęstutis I nrnakas, b.J. poezij-os pr0Z0S) dailgs darbų

MOV I NG
Perkrausto baldus iš arti ir toli.

DULKIŲ
SIURBLIŲ
TAISYMAS.

A. BENIULIS
Chicago, III 60829, Tel. RE 7-7083

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

FOTOGRAFAS

ŽAVIOMS NUOTAKOMS

'
i
I
•

Parduodame ir taisome visų garnybų dulkių siurblius ir turime dalis,
maišelius ir visus prijungimus (da
lis) visų gamybų siurbliams

Electrolux, Hnover, Eureka Kirbi,
* ir Koyal bei kitų.

B. & B. DISTRIBUTING CO.
4081 So. Archer Avenue

(Archer ir California)
Chicago, III. 60632, Tel. 927-4702
Ved. Arvydas M. Dikinis

NAUJI
LEIDINIAI
. •

.......r

THE MARIAN, October,
1968. Tėvų marijonų leidžiamas
religinės kultūros mėnesinis
žurnalas. Metams $4.00. Adre
sas: 4545 W. 63 St. Chicago,
III. 60629.

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

Chicago, Illinois 60629

Platinkite “Draugę”.

Kome oi

Telef. PRospect 6-8998

MOD E R N
photogrophy

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

Gowns by Martha

PORTRAITS
•
3213 S. Morgan St.

Chicagoje gyvenantis lietuvis 47
m. amžiaus, ūgis 5’9”, svoris 170
sv., nerūkantis, rimtas ir pasitu
rintis, vedybų tikslu nori susipažirtti su lietuve viengunge, arba
turinčia mažą šeimą.
Turinčias intereso prašau rašyti
“Draugas”, Adv. 4141,
4545 W. 63rd St., Chicago, Illinois
60629.

CANDIDS
YArds 7-5858

LIETUVIŲ

KALĖDINĖS DOVANOS
pasieks greičiausiai Jūsų artimuosius

LIETUVOJE,

Įžanginiame priemenama pa
reiga balsuoti prezidento rinki
muose. Berkeley universiteto
prof. R. Seale rašo apie naują
ją rytų Europos literatūrą.
Prancūzijoje gyvenąs filos. dr.
M. Moyal duoda sttaipanį apie
naują našlaičių globos sąjūdį
Europoje. JAV žurnalistas A.
B. Haines aptaria konvertitą ra
šytoją G. Fowler. Plati filmų ap
žvalga. Keliautoja G. Brendel
pasakoja įspūdžius iš Šv. Tere
sės miesto — Avilos. Amerikie
tis laikraštininkas H. Peisson
svarsto pensijon išeinančiojo
problemas. Marinų kapelionas

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

jei siųsite jas per

SIUVIMO Mašinos

CENTRAL PARCEL SERVICE, Ine.

ROOSEVELT PICTURE
FRAME COMPANY

B. & B. DISTRIBUTING CO.
4081 So. Archer Avenne
(Archer ir California)
Chicago, III. 60682, Tel. 927-4702
Ved Arvydas M. Dikinis
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Manufacturers

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

3314 West 63rd Street

DĖMESIO !

* ELNA
*
*
*
*
*

MARQUETTE PHOTO
SUPPLY

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.; antrad., trečiad. ir šeštad.
nuo 9 iki 6 vai. sekmad. atdara nuo 11 iki 4:30 vai. po pietų.

220 South State St., Tel. WA 2-9354

BERNINA
NECCHI
VIKING
PFAFF
SINGER

,

arba

2618 West 63rd St., Tel. WA 5-2466
Mūsų turimas ypatingai gausus pasirinkimas įvairiausių prekių
ir mūsų patarimai palengvins tikrai vertingų siuntinių sudarymą.

Šveicariškos, vokiškos, itališkos,
japoniškos ir kitų firmų.

Per mus galite užsakyti visus
anksčiau, skelbtus sovietų maisto produktus bei pramonės ga
minius, išskyrus automobilius ir
šaldytuvus.

*
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.

Mes mielai priimame ir
išsiunčiame siuntinius,
sudarytus iš siuntėjų nuosavų
daiktų bei maisto produktų.

SAVINGS

CRANE
AND

Reikalaukite naujus katalogus bei muitų sąrašus.
Garantuotą siuntiniu pristatymą atliekame jau virš 21 metus.

LOAN

ASSOCIATION

B. B. PIETKIEVVICZ, Prez.

2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083
O jeigu norite aplankyti Lietuvoje savo giminaičius, tai mūsų
skyrius, —
— GORDON TRAVEL SERVICE, INC., —
sutvarkys Jums kelionės reikalus be jokių rūpesčių.

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

43/»
“T/4

Naujas aukštas dividendas
mokamas už investavimo

sąskaitas.

•■■■ ■ ——

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTO
TUS AUTOMOBILIUS SUTAUPY
SITE NUO $500.00 IKI $1.000.00

FIRESTONE PADANGOS (TIRES)
Rankomis išpiaustyti paveikslų
rėmai — pritaikinti paveikslams
ir skelbimams rėmai — metalu
aplieti rėmai.

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

*

• LIETUVIŲ DIENOS, 1968
m. rugsėjo mėn. Nr. 7. Iliust
ruotas žurnalas. Redaguoja Ber
nardas Brazdžionis. Adresas:
4364 Sunset Blvd., Hollywood,
Calif. 90029. Metinė prenumera
ta $4.

nuotraukų, straipsnių moterims

Kuriam galui
mokėti daugiau?

PLYMOUTH

įdomiomis temomis. Apžvalgi
niai skyriai: šeima ir mokykla,
Moteris pasaulyje, Lietuvoje,
Buto įrengimas, Madų ir grožio
pasaulis, Šeimininkių pasaulis.
Organizacinė veikla.

VALIAM

BALZEKAS MOTOR
SALES, INC.
CHRYSLER
*
IMPKRIAL
“U WILL LIKĘ US”

WAGNER & SONS
Typcwriters — Addlng Machines —
Cheokwriters.
Nuomoja — Parduoda — Taiso
NAUJOS
NAUDOTOS
Virš 50 m. patikimas patarnąytmas

NAUJOJE VIETOJE
5610 S. PulaskJ Rd., Tel. 581-4111

NATIONWIDE
GUARANTEE
No-Limit on MILĖS...
No-Limit on MONTHS
FULL LIFETTME OUARANTEE against defecte in workmanship and materlals and
all normai rood hazard injuries encountered in everyUfeday passenger car ūse for
the Ufe of the original tread
design in accordance with
terma of our priuted guarantee certiflcate. Price of
replacemęnt
pro-rated on
original tread depth
wear
and bąsed on Firestone adJustmeht prlce for replacement tiro at time of adjust
ment. Firestone adjustment
prices are totended to, būt
may not, repreaent approxlmate eurrent average selling prlees and are subject
to change wlthout notice.

PLANINGAS TAUPYMAS

Angelą Motei
2114 W. Buckeye Rd.,
Phoenix, Ariz. 85009
Telef. 252-1265
25 vienetų motelis, labai šva
rus ir ramus, nemokama tele
vizija, nemokamai atvežam ir
nuvežam į aerodromą, autobusų
ir geležinkelio stotis.
Savininkai:
M. ir M. DAMBRAUSKAI

.7*.

VALANDOS:

PIRMAD. ir KETVIRTAD........... 9 v. r. Jei 9 v. v.
ANTRAD. ir PENKTAD........... .. . 9 v. r. Ik) B v v
ŠEŠTAD. 9 v. r. iki 12 v. d. — Trečiad. uždaryta

J

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.

Country Auto & Tire Service
2423 W. 59th Street, Chicago, Illinois
Telef. — GRovehilI 6 • 7777

• vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vykti ir į kitus miestus)
• portretūra
• meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai

Vai.: kasdien 7 v. r.— 7 v. v;, šešt. 7 v. r. - 3 v. p.p.
Sekm. uždaryta. Kitu laiku pagal susitarimą.

Tel. — HY 7 - 4677
422 MENAHAN STREET — RIDGEVVOOD, N. Y. 11237

Savininkas MIKAS ČESAS

djlllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllillllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllliu
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4030 Archer,VI 7-1515

Mieli lietuviai, praleiskite žie
mą šiltoje ir saulėtoje Arizono
je, naujame lietuviškame mote
lyje:

Neribota guarantija: iki susidėvėjimo. Ratlankiai (wheels)

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

4

Metinis dividendas mokamas ųž
indėlius taupymo knygutėse.

Mes mokame

MOKA GERUS DIVIDENDUS.
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

5

07
'

Mokamas už vienų metų taupymo lakštus nuo išdavimo datos
($5,000.00 ar daugiau. Įdedant po
$500.00)

5 «%

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

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

MUTUAL Federal SAVINOS
2212 W CERMAK RD., CHICAGO, ILL. 60608, Tel. VI 7-7747
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 tq 4:
Thursday 9 to 8: Saturday 9 to 1; Wednesday elosed.

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING

JOHN J. KAZANAUSKAS, Preaident

5

*1* ant visų taupymo
certifikatų

per annum
MINIMUM SUMA $5,000.00

MIDLAND
SAVINGS
rM^PLANDSAVĮNcę)

4040 Archer Avė.
Chicago, III. 60632

Telephone CL 4-4470
FRANK ZOGAS
President
"(iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiį

• Mūsų dramaturgai latvių
scenose. Toronto latvių teatras
lapkričio 9 d. Clevelande, Bo*hemian National Home salėje,
stato A. Landsbergio dramą
“Penki stulpai turgaus aikštė
je”. šių metų latvių teatro fes
tivalyje Landsbergio “Penki
stulpai” laimėjo antrąją vietą.
1969 sausio 23 Clevelando Į
lątyiy mokykla vaidins A. Rū
ko “Keturis keliauninkus”.
• “Lietus ir laikas” — tokiu
, pavadinimu naują savo eilėraš
čių rinkinį “Ateities” leidyklai
įteikė poetė Vitalija Bogutaitė.
Poetė yra viena iš ryškiųjų, jau
išeivijoje subrendusių jaunosios
kartos mūsų rašytojų, sugesty
viu ir tiksliai atrinktu žodžiu iš
sakanti savo ir savo bendraamžininkų tragiką lietuviškom
egzodo pagairėse ir nūdieninio
laiko lūžtvinėse sąvartose.
v • Grafikos paroda, pavadin
ta “Nuo Goya iki Pioasso” (du
Šimtmečiai grafikos meno) vyks
nuo lapkričio 3 iki 15 d. Balzeko Lietuvių kultūros muzieju
je, 4012 Archer Avė., Chicagoj.
Paroda rengiama, talkinant
Masters Gallery of Glencoe, III.,
kurios savininkas yra jaunasis
mūsų dailininkas Vai. Ramonis.
Muziejuje bus išstatyti darbai
šių pasaulinio garso dailininkų
bei grafikų: Goya, Corot, I
ų Whistler, Monet, Cezanne, Renoir, Bonnard, Utrillo, KollVvitz, Dali, Picasso, Chagall, Bu- į
ffet, Roualt, Kasiulio ir kitų. (į
Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejus atdaras visas septynias
savaitės dienas nuo 1 vai. iki
4 vai. 30 min. popiet.
• Latvių dailininkams įsaky
ta paišyti Leniną. Latvijos menininkų draugijos valdybos
, pirm. Edgaras Iltneris, uolus .
sovietinio režimo įsakymų vyk
dytojas, kuris, pats būdamas i
»»»mninkas, iki šiol .vra pajė
gęs sukurti tik agitacinio pobū- ■
džio plakatus, laikraštyje “Ci- I
na” šį m. rugsėjo 27 d. nurodo,
kad ir latvių dailininkai turi da
bar garbingą uždavinį.
Ryšium su Lenino 100 metų
gimimo sukakties minėjimu
1970 metais balandžio mėn.,
Maskvoje būsią suruošta gausi
" meno paroda, kur išstatys šio
komunizmo ideologijos kūrėjo
temomis pripieštus kūrinius.
Čia Leninas būsiąs parodytas
visoje jo daugiapusiškoje švie
soje. Latvijos režimas verčia,
kad ir latvių dailininkai savo
jūriniais dalyvautų šioje leni
nizmo “klauniadoje”.
Neabejojama, kad ir pats Ed
garas Iltneris šiai parodai ir vėl
pripaišys eilę plakatų, kuriuos
pavadins meno kūriniais. (Lat
vija, nr. 39, spalio 19 d.)
• Mažosios tarybinės encik
lopedijos II tomas jau išleistas
Vilniuje. Apima K—P raides.
Pateikta enciklopedinės ir pro
pagandinės žinios. Tomas api
ma 959 psl. Kaip žinia, I tomas
(736 psl.) buvo išleistas 196
metais. Iš viso enciklopedija su
sidės tik iš trijų tomų. Planuo
tai didelei enciklopedijai leisti
Maskva atėmusi leidimą.
• Medžiaga apie Uršulę Tamošiūnaitę, Kupiškio apylinkės
liaudies poetę (1847—1906) ren
Kama ok. Lietuvoje. “Kraštoty
ra” yra paskelbusi “Rudenėlį”
— jos I-ąją “Gromatą A. Baraliauskui”.
• Gaidės apylinkės (Zarasų
aps., seniau lenkų ok.) etnogra
finė medžiaga buvo renkama
1966 metais. Dabar ji tvarko
ma. Tautosakininkai užrašę
apie 900 dainų su melodijomis,
pasakojimų, padavimų, sakmių,
liaudies muzikos pavyzdžių. Su
rašyti laukų, upių, ežerų ir kt.
vardai.
• Petro Tarasenkos, žinomo
mūsų archeologo literatūrinis kraštotyrinis palikimas tvarkofnos ok. Lietuvoje. Jo rankraš
čiai esą labai gausūs ir sudarą
496 vienetus. Jie skirstomi į 7
įpupes : JĮ) Užbaigti mokslo ti-1

jimas, 5) dalykiniai raštai, 6)
nuotraukos bei planai, 7) spau
dinių iškarpos. Vien tik rank
raštis “Užnemunės krašto pi
liakalniai” apimąs 246 mašinėle
rašytus lapus. Deja, daugybė
riamieji darbai, 2) Surinkti duo darbų nebaigti.
• Švenčionėlių vidurinėje mo
menys apie Lietuvos piliakal
nius, 3) Kitų autorių duomenys kykloje 1967 m. įkurtas muzie
apie piliakalnius, 4) Susirašinė jėlis, kuriame telkiami archeo

logijos, etnografijos, istorijos ir kad Santakos kaimo gyventodabartį liečiantieji eksponatai, jas Ignotas Šilkinis (75 m.) net
Esąs gana gausus senovės lai savo namuose turįs įkūręs įdo
kų ginklų skyrius. Pažymėtina, mų muziejėlį.

Veikia jau dvi kepyklos, o prie jų ir krautuvės, Kepa įvairių rū
šių duoną, pyragus, tortus ir kitus Kepsnius ii- visų mėgiamą
lietuvišką ragaišį.

Kam reikia sudaužytą auto ištiesinti ar nuda
žyti — kreipkitės į H A L L. Jis greit ir gerai pa
daro. Įsitikinkite.
Kam reikia pataisyti automatinę transmisiją,
kalbėkite su ALGIMANTU STANEVIČIUM.

I - KEPYKLA IR KRAUTUVĖ:

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

BĄLTIC

B A KE RY

4627 S. Hermitage Avė., Chicago, III. 60609 — Tel. LA 3-1510
Atdara kasdien nuo 7 vai. ryto iki 9 vai. vak., šeštad. ir
sekmad. nuo 7 vai. ryto iki 7 vai. vak.

Kalėdiniai Siuntiniai

DRAUGAS, šeštadienis, 1968 m. lapkričio mėn. 2 d.

PAŽANGA, 2637 W. 47th St., Tel. LA 3-9663
...y?'

II - KEPYKLA IR KRAUTUVĖ:
2616 West 69th St., Chicago, III. 60629 — Tel. 778-7632
Atdara: Pirmad. 9 vai. ryto iki 8 vai. vak; antrad., treč.,
ketv. ir penkt. 7 vai. ryto iki 8 vai. vak., šeštad. 8 vai.
ryto iki 6 vai. vak., sekmad. 8 vai. ryto iki 2 vai. popiet.
Abiejuose kepyklose priimami užsakymai tortams ir kt. keps
niams. Parduoda visokius kepyklos gaminius, o taip pat mėsos ir
pieno produktus.
Juozas Ankus, savininkas

Artėjančių Kalėdų švenčių proga, siūlome .tris specialiai suda
rytus siuntinius iš tokių dalykų, kurie labiausiai yra reikalingi
r ištikrųjų būtų naudingi Jūsų giminėms.

MIŠRUS KALĖDINIS

FUNERAL HOME
T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Vyriškas arba moteriškas labai geros rūšies megstinis, Itališkas
moteriškas arba vyriškas nailoninis lietpaltis, 3%' jardo vilno
nės angliškos vyriškam kostiumui medžiagos, 3 jardai labai
gražios moteriškam kostiumėliui medžiagos, vijnonė sijonui me
džiaga. puikūs vyriški nailoniniai marškiniai, arba nailoninė
bliuskutė, 1 dėžė šokoladinių saldainių, 20 angliškų geriausios
rūšies cigarečių.

Pcrrting Facilities

SKIPS Self Service

#90.00

REpublic 7-8600

6845 SOUTH WESTERN AVĖ.

LIQUOR STORE

MOTERIŠKAS KALĖDINIS 1968.

S6I5 S. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202

Komplektas labai gražių moteriškų nailoninių rūbų, (labai rei
kalingi ir naudingi ten), 1 gėlėta arba su ornamentais vilnonė
skarelė, 3 jardai moteriškam kostiumui cremplene medžiaga, gra
žus moteriškas megstukas. 3 jardai vilnonės paltui medžiagos,
2% jardo Vilnonės suknelei medžiagos.

OCYOBER-SPAL. 31, NOVEMBEK-LAPKB. 1 ir 2 DJ).

BISQUIT THREE STAB COGNAC

Fifth $5.29

TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME

SEMPE 10 Year Old
IMPORTED BRANDY

% sv. arbatos, 1 sv. kakavos, 6 sv. geriausios rūšies baltų
miltų. 2 sv. ryžių, y sv. pipirų. % sv. lapelių, % sv. geriamo
šokolado., 1 dėž. nescafes, 3 sv. geriausios rūšies kiaulinių
taukų. 1 sv. šokoladinių saldainių.

PETKUS

$4.98

HINE F1VE STAB Imported COGNAC Fifth $5.99

GRAIN ALCOHOL 190 Proof U.S.P.

Fifth $4.98

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

RICCADONNA Imported Dry or Sweet
Taip pat, j bet kurį rūbų siuntinį galima dadeti žemiau išvar
dintus dalykus, kurie visada naudingi ir laukiami Lietuvoje.
Vilnonė labai graži skarelė $4.00. Nailoniniai lietpalčiai $10.00.
Vyriški arba moteriški megstiniai $12.00. Nailoniniai marškiniai
$7.00. Vyriškos arba moteriškos nailoninės kojinės $2.00. Labai
geras parkeris, firmos “Parker” $7.00.

IMPORTED YIGOSLAVIAN
SLIVOVITZ 80 Proof

Fifth $3.98

MAMPE HALB UND HALB

ŠVEICARIŠKI LAIKRODŽIAI. $30.00

GERMAN LIQUEUR

Su malonumu priimame užsakymus, kuriuos siuntėjas sudaro
iš mūsų kainoraščio ir taip pat, persiunčiame Jūsų pačų suda
rytus siuntinius. Mūsų sąskaitos duoda Jums teisę gauti Income
Tax sumažinimą.

Fifth

$4.98

LAIDOTUVIŲ

CANADIAN WHII3KY 80 Proof
SANDY MAC Imported
86.8 Proof SCOTCH WHISKY

JURAS)

AUGSBURGER BEER

421 Hackney Rd., London, E. 2. England

DIREKTORIUS

Trys Modemiškos Koplyčios:

CANADIAN 1IOST IMPORTED

BALTIC STORES, LTD.
( Z .

80 oz. Bottle $ -| ,49

VKRMOUTH

Fifth

$3.69

Fifth $3.98

4330-34 South California Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605 - 07 South Hermilage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741 - 2

Case of 24—12 oz. T, A. Bottles

TELEF. — SNO 8734.

liU2«USKŲ BEVERLY HILLS GEUNYtll
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų taidotuvū,
ii kitų papuošimų.

2443 West 63rd St., Chicagc, 111.
—

Telef. PRospect 8-0833

i

„ ’ ;v.

■

PRospecf 8-0884

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
M R . N EL Š 0 H
SAVININKO

■

SAINT CASIMIR i
MONUMENT CO.

abu tobulėja su amžiumi. Ir mes Midland
Savings bendrovėje didžiuojamės, kad tiek
daug senų draugų tebepaveda mums savo
taupmenas
Pftr 15 metll dirbant Midland Savings bendrovėje pastaruosius dvejus metus kaip preziden'■as' asmeniškai teko pažinti daugelį mūsų iš-
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Ser4 ir branginamą draugą. Aš pilnai tikiu,
kad mūsų neperdidelė patalpa, tiesioginis as
meniškas patarnavimas, ir mūsų patyrimas
..... ,,
. .
_ .
......
. jum Padedant nuo 1914 m., yra didele dalimi
Midland o sėkmės. Taip, kiti jaučia pasite nkinimą dideliais ofisais, švytuojančiom iška
bom. ir puošniais pastatais. Bet, Midland Savings bendrovėje turime pasitenkinimą pa
tarnaudami savo seniesiems draugams. Ar negalėtume jums ir vėl patarnauti, netru-

3911 West llltlv Street 1
Didžiausias Paminklams Planų
Pasirinkimas Visame Mieste.

Telef. — C Edą rorėsi 3 - 6335,
Vienas blokas nuo kapinių.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAVIflCZ IR SONOS

2424 W. 69th STREET
2314 W. 23rd PLACE

Tel. REpublic 7-1218
Tek Vlrginla 7-6672

FRANK ZOGAS, PRESIDENT

PETRAS BIELIŪNAS

4348 S. CALIFORNIA AVĖ.

Tel. LAfayette 2-8572

3307 S. LITUANICA AVĖ

Tel YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS

8354 S. KALSTEI) STREET

Tel. YArds 7-1811

LEONARDAS F. BUKAUSKAS

PASSBOOK
SAVINGS

6-MONTH SAVINGS
CERTIFICATES

Pald and Compounded
Seml-Annually

(Minlmum $10,000)

10821 S. MICHIOAN AVĖ,_________ Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN

3319 S. LITUANICA AVĖ

INSURED

Tel. Y Arda 7-1188-1139

VASAITIS — BUTKUS

1-YEAR SAVINGS
CERTIFICATES

e., CICERO, ILL.Tel. OLymplc 2-1003

(Minlmum $5,000)

AND LOAN ASSOCIAT1ON
4040 ARCHER AVENUE

Hours: Monday, Tuesday, Friday. 9-4:30 • Thursday, 9-8
Saturday, 9-1 • Closed Wednesday

•

CHICAGO, ILLINOIS 60032

PHONEi 254-4470

4

I
,

LAWN FUNERAL HOME
Sigmund J. Sutkus
7909 STATE RD., OAKLAVFN. ILL.

Tel. 636-2320

DRAUGAS, šeštadienis, 1968 m. lapkričio mšn. 2 d.

Pirmininkes prašymas

: ■>. ■.. ...........r '- '

' -■> . ......... ri* • į
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Spygliams dygliams "
dygtelėjus

PRIVALOMA DRAUGYSTE

Varzybinės nuotaikos
»Tcf^4*i^n.4\ūR

Tiesiog net graudu buvo vi
sas dvi savaites, kai amerikie
čiai taip lupo Maskvos Meksikon atsivežtus sportininkus, kad
atrodė, jog iš Maskvos pusės ne
kas kitas, kaip tik sabotažas.
Sako, kad iš Amerikos auksas
išplaukiąs, tai amerikiečiai spor
tininkai tą auksą, medalių for
ma, stengėsi grąžinti. Rusai
sportininkai skundėsi, kad rung
tynės vyko aukštumoj, ir jiems
trūko oro, bet kiti negali su
prasti, kaip rusams gali trūkti
oro, jei visą laiką gyvena Mask
vos dusinami be laisvės oro ir
yra pripratę ne tik prie oro, bet
ir prie visokių kitų trūkumų.
Kairi ten jau Kremliaus tėtu
šiai atsiskaitys su jais, tai pa
aiškės vėliau, bet čia norime
paminėti, kad olimpiada lietuvių
tarpe niekada nesibaigia, ji tę
siasi visus metus.
Jau buvome iškėlę kartą, kad
lietuviai rungtyniauja kalbų il
gumu ir gausumu ir kvietėme
šias rungtynes tęsti ir toliau.
Malonu, kad į mūsų kreipimąsi
buvo atkreiptas dėmesys, ir
kiek teko stebėti, visur kalbų
buvo gana daug. Pačioj pra
džioj mūsų page:davimą šimta
procentiniai įvykdė Balfas, pra
dėdamas vajų, kur kalbėtojai
stipriais žodžiais įtikino, jog
jei neturi pinigų, tai esi netur
tingas, o jei neturi maisto, tai
negali sočiai pavalgyti. Tolimes
niuose įvairiuose rinkiminiuose
ir pagerbiminiuose parengimuos
taip pat nebuvo atsilikta, ir tai
mus džiugina šios gausios ma
ratoninės kalbos. Tik gaila, kad
tiek daug medalių negalėsime
skirti, bet stengsimės gale me
tų visus reikiamai atžymėti.

aukštesnius horizontus iškilti ir
ne kūną, bet dūšią pamaudyti.
Gi bokse tai esame nepamai
nomi. Kiek čia kautynių, kad
nebegali žmogus net atsigėrėti,
gaila tik, kad viso to televizijoj
niekas nerodo, bet visas tas at
sispindi ir spaudos ekrane. Boksuojas klubai, parapiečiai, bend
ruomenininkai, šokėjai. Ką čia
ir bekalbėti, tai bent gražumė
lis. Tikros visokių svorių var
žybos.

Krepšinis irgi mūsuose popu
liarus Be krepšio mes negalime
ir negalėsim išsiversti, tik čia
jau truputį kitaip, nes išlošia
tas, į kurio krepšį daugiausia
įmetama, ir tas, kuris mažiau
sia į krepšį pats meta, nesvar
bu, koks tas krepšys būtų, bal
tinis, bažnytinis ar dar kitoks.
A, ką čia kalbėti, mes visi la
bai mėgstame žaidynes, juk
kiek iečių primėtėme į kito as-

Vardan -dienos Padėkos.
Daug galvelių nukapos.

meninį gyvenimą arba kito vi
suomeninę veiklą, kiek toli bėgome maratoną, einantį tarp
darbo, namų ir banko, kol net
priepuoliai, kaip ir olimpiadoj,
sportininkus ištinka, labai toli
šokame į šalį, kad tik nepatek
tume į kokias valdybas, ak, ką
čia ir bekalbėti, negalime nu
stoti sportuoti.
Žinoma, mes mėgstame ir,
taip vadinamais, sporto vado
vais pabūti, pakomanduoti ir
patarinėti. Kiek visokių patari
mų prikalbėjome vis kitiems,
didiesiems ir mažiesiems, poli
tikams, prezidentams, kultūri
ninkams, dainininkams ar net
tvoros tvėrėjams. Lygiai taip
pat mes tuose laimėjimuose
stengiamės būti apdovanoti ir
mūsų garbei turi sugroti pagar
binimo himną spaudoje, kaip
olimpiadoj įteikiant modelius,
jeigu to nepadaro, mes tikslina
me, aiškiname ir bandome rung
tynes laimėti prie visuomeninio
teismo stalo.
Taigi ir iš šių nedaugelio pa
vyzdžių matyti, kad lietuviai
varžybose mielai dalyvauja ne

— Klausyk, ar tu nebedrau
giau ji su tuo jaunu gydytoju?
— Ne, aš dabar draugauju su
vienu farmacininku.
— Kodėl? Juk tu tą dakta
riuką mylėjai.
— Taip, be abejo. Bet jis da
bar išvažiavo, ir farmacininkas
reikalingas, kad iššifruotų jo
laiškus.

gali drąsiai paplaukyti,

į

sosto.

Plauname ir vaškuojame visų
rūšių grindis
J. BUBNYS —
Tel. RE 7-5168

APDRAUDŲ AGENTŪRA
"amu, gyvybšs,
automobiliu,
sveikatos, btanlo.
Patogios lAslmokėjlmo sąly£08.

BACEVIČIUS

J.

6455 S. Kedzle Avė., PR 8-2288

CONSTRUCTION

—
■■a REZIDENCINIAI,
= KOMERCINIAI,
5 MEDICINOS IR
=
E KITOKĮ PASTATAI E
M

2457 West 69th Street
TeL HE 4-7482

___ ___________________
Hitleris, pasibučiavęs su Stalinu, prieš 20 m pagrobė Cekoslovak ją.
dabar gi tą pakartojo pasibučiuodami kiti du naciai Ulbrichtas ir Brež
nevas.

IŠRINKIME MŪSŲ TAUTIETĮ

■

ANT O N J.

SPAUDOS APŽIŪRINĖJIMAS

Spalio 10 d. “Laisvoj Lietu
voj“ išspausdintas tiesiog ža
vingai žmogų nuteikiąs kažko
kio J. ViVušio milžiniškas “Vie
šas pareiškimas’’, kuriame jis
narsiai puola Lietuvių Enciklo
pediją, kam jį, taip sakant is
torijoj didžiausią lietuvį, per
maža> aprašė. Autorius šitaip
narsiai patiekia (kaip jis pats
rašo) šitokį patiekalą:
“Encikl. nubraukė ir kitus
pasižymėjimo
ženklus, kaip kad
Iš naujausios sovietinės
Nepriklausomybės ir Kūrėjų poezijos
Savanorių medalius”.
“Aiškesnės tendencijos — nu
Jonas užsieny daug matė. —
vertinti asmenį — nereikia!”
Grįžęs kolchoze pastatė
Kaip nulietą
“Encikl. redakcija pasistengė
Tualete
nubraukti iš mano patiektų bio
Ir v rš jo iškėlė šūkj:
grafinių žinių faktą, kad “aš
Žemdirby, dažniau ėia būki
1936—40 metų seime buvau
Ir tepsi laimingas sveikas!
seimo preziditumo pirmuoju sek
įėjimas — 8 ka .e'Ic's.
(G. Ddmenokas)
retoriumi”. č
“Kodėl encikl visiems kitiems
rado reikalo smulkiai išvardin
ti mokslo e'gą. ista’gos pavad'nimą, studijų laiką ir net diplo
minio darbo temas? Atse’t,
išimtis buvo taikoma tik man”.
“Vokiečių okupacijos metu,
jau nuo 1941 m. vidurio dalyva
vau vieninteliam slaptam lie
tuvių komitete Iš 5 narių sekti
okupacinės vokiečių valdžios pa
rėdymus ir veiksmus, juos ati
džiai analizuoti, kita’p tariant I
— iššifruoti jų tiesioginius ir
paslėptus kėslus, žalingus lietu |
viams ir Lietuvai”.
Tiesiog nesuprantama, kas į
būtų buvę, jeigu nebūtų buvę
Viliušio ir to komiteto, Lietuva
Chicagos Marųuette Parko svetai nebūtų be jų žinojusi, kad yra
nacių pavergta. Apie Vliko dar
nėje:

Be abejo, dar dėl tų kalbų
tenka pasakyti, kad labai nuliū
dino mus amerikiečiai, kai jie
iš erdvių sutiktus astronautus
— Petras man patinka, jis žino
kada jam gana!
sutiko tik su maršu, be jokių
prakalbų. Jei tie astronautai
tik kartą per metus, bet visais
būtų patekę į lietuvių rankas,
laikais,
o tai juk ir džiugina
tai jie būtų žinoję, ką reiškia,
mus
visus,
nes juk kaip būtų
tai būtų jiems ne ten erdvėje 11
liūdna,
jeigu
tų visų lietuviškų
dienų lėkti, jie čia būtų turėję
jų olimpiadų nebūtų.
išklausyti keliasdešimt kalbų,
P. Pab.
kuriose mūsų vyrai būtų sten
gęsi įrodyti, kiek jie daug pri
sidėjo prie nuostabaus erdvių
užkariavimo. Iš antros pusės,
taip pat po to būtų įvykusios
didesnės ar mažesnės varžybos,
nuopelnais besidalinant.
Lenktynės vyksta ir šuoliuo
se į aukštį. Va, kai viena poniu
tė buvo užkalbinta, girdi, ar ji
negyvenanti Chicagos Manąuette Parke, tai ši atkirto, kad
tai jos įžeidimas, ji gyvenanti
jau Palos Parke, kur, taip sa
kant, nebėra tokių vargšų, ko
kių dar Marųuette Parke gali
ma užtikti. Žodžiu, poniusinka
bus lenktynes laimėjus ir aukš
čiau iššokus, negu kiti, kuriems
nebe auksiniai, bet jau bronzi
niai ar dar blogesni medaliai
betenka.
Kalbant apie plaukymą, taip
pat gana įdomūs rezultatai.
Štai, kiek ten sveikatos skyriai
nekalbės apie saugumą, via ne Dar vieną bandymą atlieka Nixonas, jo lėktuvui 1960 m. nukritus
labai mažėja tų vietų, kur žmo siekiant prezidento aukštybių ir 1962 m. Californijos gubernatoriaus
gus

VALOME
KILIMUS IR BALDUS

- Ar labai sunku išmokti
prancūziškai, — užklausė viena
dama Heines.
— Vieni niekai, — atsakė šis,
— tik vietoj vokiškų žodžių rei
kia naudoti prancūziškus.

Katalikų universiteto Brazili
joje rektorius įsakė ilgabarzdžiams ir ilgaplaukiams studen
tams nusiskusti barzdas ir nu
sikirpti plaukus. Studentai at
sisakė paklusti rektoriaus įsa
kymui. Tada greta universiteto
buvo atidaryta kirpykla, į kurią
dirbti buvo pakviesta mergina
— viena gražiausių Brazilijos
gražuolių. Per trumpą laikotar
pį studentai nusiskuto barzdas.
Dauguma studentų toje kirpyk
loje skutasi ir kerpasi kasdien.

atsirado tiesa, gi

Apskaičiavimai nemokamai
Skambinkite bet kuriuo laiku

SVETIMA KALBA

GROŽIO BOTAGAS

brūkštelėjus,

kai Šluota Lietuvoj brūkštelėIr pas mus išėjo maždaug ja, tai atsiranda net tik tiesa,
taip, kaip Sovietijoje.
bet dažnai ir kalėjimas.
Kai “Literatūroj ir Mene” J.
Butėnas parašė straipsnį, ku
A. ABALL ROOFING C0.
riame aiškina kai kurių kunigų
įsteigta prieš 49 metUB
slapyvardžius, tai mes patiksli
Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
nome, kad Daulius tiek tėra me arba dedame naujus kaminus, rlnas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo
kun. Prunskio slapyvardis, kiek me Iš lauko. Taisome mūra “tuck-\
polnting”. Pilnai apsidraudė.
Visas
Butėnas Afrikos gubernatorius. darbas
garantuotas
Po kiek laiko Butėnas “Litera
tūroj ir Mene” parašė, kad jis LA 1-6047 arba PO 2-8778

Teisybės ieškotojų draugijos
susirinkime pirmininkė sako:
— Mūsų sekretorė prašo pra
nešti, kad ji prieš susirinkimą
vienu stikleliu vyšninės per
daug paėmusi. Taigi kalbėtojos
prašomos palengva kalbėti, kad
ji galėtų užrašyti.

Redaguoja dr. 8. AL1ŪNA8

tikrai apsirikęs. Taigi, Spygliam

ATLEIDIMAS IR
SMALSUMAS

VALUKAS

bus žymuss kovūnas rašo:
“Tai tik vlikomanų išmistas
ką nors pozityvaus atrasti Vli
ko ankstyvesniuose veiksmuo
se”.
Gaila, jog niekas nežinojo,
kad toks narsus žmogus buvo,
jei jis būtų tiek puolęs bolševi
kus, kiek enciklopediją, vienas
būtų visas raudonarmiečių ar
mijas sumalęs.
p. k.

Teisėju Circuit Court
of Cook County
Jis yra patikimas ir

tinkamas toms pareigoms
Pareikalaukite balto
Popierinio Balioto,
kurio gale yra

ANTON J. VALUKO vardas

[X]
/Ar

Balsuokite kiekvienas už lietuvį!
RINKIMAI LAPKRIČIO 5 D., 1968

Žmogaus sąžnė visada gryna jei
gu jis nieko neatsimena

Palvys — šaunus arklys.
“Valstiečių laikraštis” liepos 16
d. rašo:
“Daina apie palvą arklį Bir
žų rajono Smilgių kolūkyie bu- i
vo primiršta. Laukuose jau se
niai žvengė ne arkliai, bet riau
mojo traktoriai. O garsiau už
kitus — traktoriukas.
Bet vieną gražią dieną jis per- j
sistengė ir ats’dūrė Jiezno re
monto dirbtuvėse.
— Nesidžiauk. Grįšiu, — burb
telėjo, sutikęs pakelyje į dirbtuves bedarbį palvį.
— Pažiūrėsim, kai dugną dėsim, — nusišaipė arklys.
|
Palvys žinojo, ką kalbėjo, i
Dabar kolūkyje tik apie jį ir
šnekama :
Tas mūsų palvys —
Tai šaunus arklys.
O šnekama todėl, kad be pal-,
vio pražūtum. Tik jis pavaduo
ja traktoriuką. Anas, kai atsi
dūrė prieš pusmetį Jiezno dirb
tuvėse, taip ir nebegrįžta”.

ŠV. ANTANO GIMNAZIJA
KENNEBUNKPORTE, MAINE.
SU VISOM AMERIKOS GIMNAZIJŲ TEISĖM.

Išeinamas pilnas į kolegijas paruošiamųjų gimnazijų kursas.
Ofic ai ai dėstoma lietuvių kalba. Savaitėje pamokų tiek pat, kiek ang
lų kalbos. Duodami kreditai.
Veikia jaunimo organizacijos, puoselėjami sportai, duodama lietuviška
gyvenimo pasaulėžvalga. Mokiniams šviesti kviečiami liet. rašytojai,
muzikai, solistai, dailininkai.
Dėsto 20 mokytojų bei instruktorių. Pati gimnazija padeda mokiniams
įstoti j kolegijas.
Mokiniai gyvena bendrabuty.
Atlyginimas visiems prieinamas.
Atsižvelgiama j kiekvienos šeimos padėtį.
Anksti registruokite mokinius 1969-1970 m.
Priimami berniukai baigę 8 skyrius.

LIETUVIAI TĖVAI, BRANGINKIT ŠIĄ GIMNAZIJĄ,
KOL JI YRA. JOS ATETIS JŪSŲ RANKOSE.

------- ★------Žmona vyrui, prašančiam at
leidimo :
Nekenksminga kronika
— Žinok, kad visas tau kiau
Hippie anonimus. San Fran
lystes atleidžiu tik smalsumo
skatinama, kokias sekančias i Cisco mieste suorganizuota pa-1
man išgalvosi.
galba hipiams “Hippie Anonymous”, kur kiekvienas hipies
KAS LIKO
gali ateiti, jeigu apsisprendžia,
Motina sūnui:
ir gauti švarius baltinius, nusi
— Tai ką, tu jau sugadinai skusti barzdą ir gauti batus.
visus žaislus, kuriuos tėvas nuGera pradžia. St. Louis poli
oirko ?
cija pagavo 19 m. Eric Burgess,
— Ne! Liko dar plaktukas. kuris pavogė knygą “Kriminali-1
nio tyrinėjimo pagrindai”.
i
Baudžia kalėjimu automaši-1
RINKIMAI IR PAŽADAI
nas. Oklahomos teisėjas, paga
Ir skundžiasi ne vienas baisiai, vus girtą automobilistą, ne jį
Kad tiek daug žemėj pažadų,
sodina į kalėjimą, bet dešimčiai
Bet juk ir žemėj visi vaisiai
dienų uždaro jo automobilį.

Informacijos ir registracijos reikalais rašykit:
Rev. Rector
St. Anthony High School
Kennebunkport, Maine 04046

RESTORANAS ★ 4545 W. 95th St.
Telefonai GA 4-5800 ir BE, 8-5585

Uždarytas laike pertvarkymo-pagražinimo. Yra at
daras tik grupėms, parengimams, vestuvėms,
krikštynoms ir kitoms progoms.
Teiraukitės nuo 11 vai. ryto iki 11 vai. vakaro.

Iš pumpurų ir iš žiedų.

Laimingas suradimas. Aust £UiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiimTiiHiiiiiiiiiiimi
Žiūrėk, porelė sau padori,
ralijoj Charles Wilson, 65 m.,
įsimylėjus mirtinai,
Glaudžiai sustojus prie altoriaus, vedė merginą 16 m. Vestuves
Žadas mylėti amžinai.
stebėjusiems 70 miestelio gy

ventojų jis pareiškė: “O lau
O pažadams ilgai netrukus,
kiau ilgai, kol suradau tinkamą
Praleidus pora ar metus,
Jau reikia kreiptis pas Valuką merginą”.
Arba kitus advokatus.
I pažadus daug tiesias rankų,
Te pažadai visad žydės,
Kaipgi išrinksi net Adamkų,
Jeigu jis nieko nežadės.
Mikas Mužikas

Verta pasiskubinti. Detroite
viena antkapių gamykla skel
bia:
“Laikinas kainų sumažini
mas. Naudokitės proga!”
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S ARTESIAN Restoranas (
| 2432 West 63rd Street, VĖL ATIDARYTAS. |
=

Visa nauja ir gražu, kaip viduje taip ir iš lauko,

f

Kviečiame senus ir naujus draugus atsilankyti.
Telef. — 436-4622 arba 436-4623
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