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NAUJOJI ARCHITEKTŪRA IR MES

Atsimainymo parapijos lietuviškoji bažnyčia Maspeth’e, N. Y. 
Architektas Jonas Mtilokas

Mūsų dienų greita ir plačiai 
paplitusi technikos pažanga, 
leisdama pakelti gyvenimo lygį, 
kartu iškelia ir vieną kitą ne
lengvai sprendžiamą problemą. 
Tai matome kad ir naujoje ar
chitektūroje, kuri, sulaužiusi 
suakmenėjusias tradicijas, sten
giasi sukurti naujas formas. 
Mūsų laikotarpio architektūros 
vienas būdingų bruožų yra ten
dencija vis labiau paisyti tau
tinės architektūros tradicijų 
bei vietos klimato reikalavimų. 
Tačiau daug žymių naujosios 
architektūros kūrėjų kovojo ir 
už, taip vadinamą, “tarptautinį 
stilių”, kiekvieną mėginimą vie
nu ar kitu būdu panaudoti tau
tinės architektūros savybes 
naujose statiniuose laikydami 
romantizmu.

Gožimasis į tautines formas
“Tarptautinio stiliaus” šali

ninkų darbai nutolino architek
tūrą nuo vietinių aplinkos są
lygų ir tautinės kultūros ap
raiškų. Tačiau ilgainiui tai su
kėlė stiprų pasipriešinimą. Ko
voje prieš “tarptautinį stilių” 
architektūroj dabar daug reikš
mės turi Azijos, Afrikos ir Lo
tynų Amerikos tautų pastangos 
laikytis savo tautinių tradicijų, 
noras visomis priemonėmis, jų 
tarpe ir architektūrinėmis, at
gaivinti ir išvystyti savitą, tau
tinę kultūrą.

Pastaruoju metu net ir kai 
kurie tarptautinės architektū
ros šalininkai jau pripažįsta 
būtinybe skaitytis su vietinė
mis tradicijomis. Tai aiškiai 
matome kitų kraštų naujoj ar
chitektūroj ir JAV žymiausių 
architektų pastangose sukurti 
formas, artimas tautinėm sa
vybėm.

Suomijos pavyzdys
Tačiau gal didžiausios s:kmės 

šioje srityje yra pasiekusi

Šiame numery:
• Naujoji architektūra ir 

mes.
• Dėl mūsų patriotikos mas

to.
• Naujoji Aloyzo Barono 

knyga.
• Dail. Jurgį Šapkų aplan

kius.
• Stasės šakytės eilėraščiai.
• 25 metai nuo didžiojo cho

rų pasirodymo New Yorke.
• Apie meną sovietų litera

tūroje.
• Spygliai ir dygliai.

Skandinavija ir Suomija. Da
bartiniu metu Suomija, žinovų 
teigimu, modernios tautinės ar
chitektūros vystyme užima pir
maujančią vietą pasaulyje, o jo
sios pastangos bei savitos sta
tybos kokybė daro gėdą net 
turtingiausiems kraštams. Ne
paisant gilių karo žaizdų ir di
delių nuostolių žmonėmis bei 
turtu, Suomija savo menui, kar
tu ii* architektūrai, skiria di
džiausią dėmesį. Suomių meni
ninkai ir architektai savo tėvy
nėje apgaubti ypatinga pagar
ba. Tai gražiai patvirtina kad 
ir toks menkas faktelis, kuris 
būtų neįsivaizduojamas kokiame 
nors kitame krašte. Suomių 
dienraščių pirmame puslapyje 
didelėmis raidėmis rašoma: 
“Architektas Saarinen grįžta iš 
Amerikos”. Kitam gi puslapyje 
skaitytojas randa tik mažą ži
nutę, kad tuo pačiu laivu plau
kia ir Greta Garbo.

Suomiai labai brangina savo | 
senus architektūrinius pastatus 
ir jų negriauna, kaip kad daž
nai atsitinka JAV. Suomių ar
chitektams pavedama planuoti 
ir statyti miestus, atsižvelgiant 
į architektūrinius reikalavimus. 
Todėl ir nenuostabu, kad Suo
mijoje architektūra gyvena žy
dėjimo laikotarpį. Suomių vi
suomenė yra labai inteligentiš
ka ir išprususi, savo meninin
kams stato didelius reikalavi
mus, o architektų meninius lai
mėjimus labai vertina.

Kūrybingieji japonai ir kiti
Jeigu žvelgsime į kitus kraš

tus, tai savitos tautinės archi
tektūros kūrime yra daug pa
siekusi Japonija. Iš daugelio 
žymių japonų architektų Ken- 

Kiaiečiu šv. Teresės kataliku misija Chicagoje — kiniečių tautiniai bruožai modernioje architektūroje

Tautinių bruožų tendencija 

modernioje architektūroje

P. GAUCYS

zo Tendži apdovanotas didžiąja 
tarptautine architektūros ir me
no premija. Jo kūriniai (Taikos 
centras Hirosimoje (1959), Si- 
getsu Meno centras Tokijo 
(1958), Kagavos prefektūra Ta- 
kamatsu (1957) ir kt. atkreipė 
į save viso pasaulio architektų 
dėmesį.

Japonų liaudies architektūra 
pasižymi paprastumu, konst
rukcijų lengvumu, užleistais sto
gų karnizais, dideliais langais 
ir kruopščiu prisitaikymu prie 
vietos gamtinių sąlygų. Kenzo 
Tendži meistriškai panaudoja 
pagrindinius liaudies architektū
ros principus. Šalia to, žinovų 
teigimu, būdingos Tendži kūry
bos ir aplamai dabartinės ja
ponų architektūros savybės yra 
miniatiūrinių sodelių, vandens 
baseinų su akmenimis, o taip

(Nukelta į 4 psl.)

Apie knygos propagavimą, Aloyzą Baroną
■ ■ rrc I ■ ,rir jo Saules grįžimą

ALOYZAS BARONAS
TITAS ALGA

dar jeigu jis šviežias ir įdomus, 
yra džiuginantis ir sveikintinas. 
Šitokiais šviežiais knygos pro
pagavimo met idais skaityčiau 
akademikų (a' jitininkų, ginta- 
riečių, santariečių) rengiamus 
sau artimesnių autorių veikalų 
pristatymus visuomenei. Jie ne
mažiau naudingi pačiam jauni
mui, o labiausiai, žinoma, kny
gai. Svarbią vietą šioje srityje 
užima ir kai kurių žurnalistų 
reportažai, apmąstymai, pašne
kesiai apie knygą ar jos auto
rių, skirti ne knygos įvertini
mui, bet nuolatiniam primini
mui, iškėlimui faktų apie jos 
gimimo aplinkybes, autoriaus 
norus, tikslus, pažiūras. “Dir
voje“ nemaža tokių straipsnių 
prirašė Bronys Raila, o “Nau
jienose” — Jašinskas ir Cicė
nas. “Drauge” jau ne vieną,

Saulės 
grįžimas

Aloyzas Baronas, SAULES 
GRĮŽIMAS. Novelės. Nidos kny
gų klubo leidinys. 1964 metai, 141 
psl. kaina $1.50 minkštais ir $2.00 
k’etais viršeliais. Gaunama "Drau
ge”.

Lietuviška knyga tremtyje 
platintojų ir propaguotojų šian
dien reikalinga daugiau negu t'^rai įdomų pašnekesį su nau- 
bet kada, todėl kiekvienas pa- JUjU leidinių autoriais davėVla- 
sinešimas tąja kryptimi, ypač das Ramojus. Jis pasirodė su-

Marijonų vienuolyno kiemas Chicagoje. Architektas Jonas Kova

gebąs savo tiems pašnekesiams 
sudaryti autentišką, nebanalų 
foną, sugebąs autoriams duoti 
įdomių, provokuojančių klausi
mų.

Savo paskutiniame (“Drau
gas”, birželio mėn. 20 d.) po
kalbyje su Aloyzu Baronu jo 
naujojo novelių rinkinio “Sau
lės grįžimas” pasirodymo pro
ga Vladas Ramojus šitaip sam
protauja:

“Kažin ar kuris kitas rašy
tojas buvo tiek vanotas kriti
kų, kaip Aloyzas Baronas, ši
tokioje “vanojimo” dvasioje su
formuotu intriguojančiu klausi
mu pavadintas ir patsai pasi
kalbėjimas.

Skaitant tuojau kyla mintis: 
Kokie gi nevidonai vargšą ra
šytoją taip jau negailestingai 
vanojo? Reikėtų prisiminti eilę 
recenzijų įvairiuose mūsų laik
raščiuose ir žurnaluose, eilę 
užuominų, tartų apie šio rašy
tojo kūrybą viena ar kita pro
ga. Jų buvo nemaža. Betgi ir 
knygų Aloyzas Baronas nema
ža prirašė. V. Ramojus jų net 
šešioliką priskaičiuoja. Taigi 
buvo apie ką rašyti. Buvo pro
gų ir pagirti ir susilaikyti ir 
kritiškiau prasitarti. Kritiškiau
siai prasitarė nebent “Literatū
ros lankų” recenzentas, kalbė
damas apie pirmąsias Aloyzo 
Barono knygas. Tačiau šis žur
nalas nemažiau kritiškai savo 
laiku vertino ir Jurgį Jankų ir 
Nelę Mazalaitę ir daugelį kitų. 
Jau patsai faktas, kad šis žur
nalas ėmėsi knygą vertinti, skai 
tytinas reikšmingu autoriui ir 
pačiai knygai, nes, kiek prisi
menu, ne kiekvieną knygą “Li
teratūros lankai” recenzuoda
vo. Taip, kad vargu būtų gali
ma teigti, kad Aloyzą Baroną 
būtų kas nors išskirtinai “va
nojęs”.

Patsai rašytojas, atrodo, kri
tikams ypatingo antagonizmo

(Nukelta į 2 psl.)

DĖL MŪSŲ PATRIOTIKOS 
MASTO

Sunku padėti tašką tokiame 
klausime, kuris išsiplečia, iš
sišakoja įvairiais kanalais. Vil
nius ar Šiluva pasidarė, kaip 
Vokietijoj buvęs klausimas: 
Maskva ar Roma. Ano klausi
mo, kurį iššaukė V. Ramono 
romanas, paraštėje taip pat 
prisistatė ir Vilnius. Girdi, nei 
Maskva, nei Roma, o Vilnius! 
Panašiai šiuo kartu: nei Šilu
va, nei kas kitas, o tik Vilnius.

Kodėl Vilnius kai kieno gal
vojime iškyla kaip apspren
džianti vertybė? Ar dėl to, 
kad jis mūsų istorinė sostinė? 
Betgi sostinių turėjome ne vie
ną. Ir sostinė yra reliatyvus 
dalykas. Berods Pakštas kita
dos siūlė sostinę kelti į Klai
pėdą, ir tai dar gali būti pada
ryta dėl įvairių priežasčių. Ar 
dėl to reikia Vilnių daryti 
mastu ar bent simboliu visų 
tautinių mūsų rūpesčių bei bu
dėjimų, kad šiai sostinei grėsė 
ir grės kėslai? Betgi panašioj 
padėty buvo ir bus mūsų Klai
pėda? Negi tautai viena kūno 
dalis daugiau brangi negu ki
ta?

Prisimintina Klaipėda šiuo 
atveju ir dėl to, kad ji yra 
Vakarų Lietuvos simbolis, kaip 
Vilnius Rytų Lietuvos. Abiem 
šiems tautos sparnams yra pa
naši grėsmė, užtai, atrodo, 
perdėtas vilniečių balsas, ku
ris težiūri savo (Rytų Lietu
vos) sparno. Panašiai nedžiu
gintų mūsų vakariečiai, jeigu 
jie vienpusiškai — tik per sa
vo prizmę — žiūrėtų į visus 
Lietuvos reikalus ir bandytų 
mus ta kryptimi lenkti. Klai
pėdiečiai, jei būtų katalikai, 
gal šiuo atveju išeitų kovon ir 
už Šiluvą. Juk kitados tei
sėja E. Jaškevičiūtė keletoje 
straipsnių buvo kėlusi Šiluvos 
Dievo Motiną, kaip Vakarų 
Lietuvos globėją, Jūrų žvaigž
dę, nors pati savo kilme buvo 
vidurio Lietuvos vaikas.

Jos motyvai anuomet, kai 
Vakarų Lietuvai grūmojo hit- 
lerizmas, buvo įdomūs ir ori
ginalūs ne tik tautine prasme, 
bet ir religine. Tačiau didesnio 
atgarsio ji nerado. Tuo tarpu 
atgarsį randa vilniečių balsas, 
nes jis pagrįstas suvisuotin
tu ir sukoncentrintu patriotiz
mu. Toj vilniečių motyvaci
joj slypi neabejotina super- 
patriotika, kurią galima iš
reikšti žodžiais: “Viskas Lie
tuvai!” ir “viskas per Vilnių!”

Tai yra tas pradas, kuris 
vienus greit sužavi, o kitus 
dar greičiau sulaiko. Visad su
žavi idealas, kuris peraukštai 
pastatomas. Bet kartu jis su
laiko dėl pavojaus patekti į 
nerealumą. Jau ne vieną kar
tą ir ne viena proga praeity 
buvo susikirsta dėl pertempto 
patriotizmo. Kirtosi ne tik ku
nigai su patriotais, bet ir pa
tys patriotai tarp savęs. Tarp 
kunigų taip pat buvo ne vie
nas, kuriam Lietuva buvo pa
sidariusi viskas. Štai, pavyz
dys, kurį pateikia Vaižgantas 

savo raštų XIX tome (54-55 
psl.). “Ultra nacionalistai lie
tuviai su kun. Ambroziejum, 
kun. Stakele, kun. Olšauskiu, 
dr. Basanavičium ir kitais pa
sišovė būti Vilniaus general
gubernatoriui talkininkais ko
voje su polonizmu ypač kata
likų bažnyčiose... Dr. Basana
vičiaus masinami dėtis į for
maliąją (jų) sąjungą, mes, aš, 
A. Smetona ir kiti griežtai at
sisakėme... Mes griežtai pažy
mėjome skirtumą tarp lietu
viškųjų tautininkų ir ‘nacio
nalsocialistų’ ”.

Tarp svetimų kraštutinybių, 
yra didesnis pavojus pamesti 
savitą patriotizmo mastą ypač 
tiem, kurie į tas kraštutinybes 
pernelyg įsistebi. Polonofobai 
ne kartą yra tapę rusofilais ir 
rusofobai darėsi polonofilais. 
Tokių reiškinių mūsų tarpe yra 
buvę, ir kažin ar mes norėtu
me nūnai — po ilgesnės tau
tinės brandos — vėl matyti 
bręstančius panašius vaisius. 
Mūsų priemonės, parafrazuo
jant Tumą, turėtų eiti iš mū
sų pačių, atseit — iš savito 
galvojimo, nublaivinto ir pa
sverto turimomis etinėmis bei 
krikščioniškomis vertybėmis. 
Patriotizmas pats nėra verty
bių mastas, juo labiau nėra 
mums palyginamasis mastas 
kitų — kaimynų patriotika, 
kaip ją beimtume — teigiamą
ja ar neigiamąja prasme. Kai 
jau tautybę statome aukščiau 
už krikščionybę arba maišo
mės, nežinodami, kuri aukš
tesnė, tada ir veliamės lyg 
vilnų kamuolėlis. Priveliame 
ištisas spaudos skiltis, pažer
dami pasipiktinimo, įsiskaudi- 
nimo žodžių...

Gal reikėtų įsidėmėti žodžius 
neabejotino patrioto A. Sme
tonos, užrašytus kitados “Vil
tyje” (1912, Nr. 143):

“Katra, tautybė ar kataliky
bė, reikia aukščiau statyti? 
Kas taip klausia, tas mano, 
jog doros atžvilgiu tautybė 
esanti ne krikščionybės rėmuo
se, bet už jų... Krikščionybė 
yra platesnė sąvoka. Tautybės 
sąvoka įvertinama krikščiony
bės mastu. Ši ne viršuj ir ne 
apačioj, o visur... Krikščionių 
mokslas deda ribas, kiek tolu
mo savo reikalais turime tei
sės siekti, saugoti bei plėtoti 
savo tautybę”.

Dėmesio verti ir kiti A. Sme 
tonos žodžiai, paskelbti ten pat 
metais vėliau (Nr. 37): “Ne 
pirma ir ne paskui, bet iš kar
to reikia auklėti žmoguje ka
talikas, lietuvis, pilietis”. De
ja, mes pradėjom vaikščiot tik 
lietuvybės kojom ir dėl to šlub- 
čiojam. Galvojam, jog šią ko
ją reikią labiau miklinti, nes 
jai labiau gręsia atrofija. Ar 
negrėsė toks pat pavojus ir 
tais laikais, kai A. Smetona 
rašė anuos žodžius ? Didžiau
sias pavojus, koks visada gre
sia, tai išleisti iš akių organinį 
ugdomųjų vertybių ryšį.

St Y.



Apie knygos propagavimą, Aloyzą Baroną ir jo
(Atkelta iš 1 psl.)

neturi. Tame pat pašnekesyje 
kritikos adresu jis pasako ke
letu tiesių ir šiltų sakinių: “...be 
vertinimo nėra ir negali būti jo
kios pažangos. Didelis choras 
garbinančių užmuša kartais ra
šytojo pastangas išgirsti, kad 
ir r»e tokį liaupsinantį žodį”. Vie 
noje vietoje rašytojas aiškiai ir 
nedviprasmiškai taria:

“Kritikos labiausiai bijo silp
nieji, kurie mano, jog jų kūry
ba neliestina, kad jie nei dega, 
nei skęsta”.

Tikrai sveika ir teisinga pa
žiūra, Ji vertintoją įtaigoja bū
ti sąžiningu, kalbėti tiesą, nors 
ir subjektyvią, pratartą ne ap
sigaubus “neklaidingo vertinto
jo“ toga.

„Saulės grįžimą"
trumpino, sakytum, derino ben
drajai rinkinio dvasiai, tačiau ir 
tai dar nepakeičią fakto, kad 
trumposios novelės žanras A. 
Barono kūryboje nėra naujeny
bė.

nų perspektyvos. Tik vienoje 
(“Atsparumas”) reikalas pra
sideda ir baigiasi Lietuvoje. Tai- 

lai- 
ak- 
te-

¥
Pro Aloyzo Barono lietuviš- 

kon emigracinėn literatūron į- 
neštą šešiolikos knygų kapitalą 
jo nepastebėjęs negalėjo praei
ti nė vienas literatūros mėgė
jas. Ar vieną knygą paskaitęs, 
jis nekantriai laukė kitos, žavė
josi ar bodėjosi, ar autorių skai
tą vis progresuojančių ar regre
suojančiu, jau kitas, sakytu
mėm, skonio, reikalas. Tačiau 
kiekvienas turėjo pripažinti šio 
rąšytojo neabejotiną talentą, 
pgsidžiaugti jo kūrybine ener
gija ir produktyvumu.

Mano supratimu Aloyzas Ba
ronas daugiausia pasakė savo 
pirmosiomis knygomis: “Zvaigž 
dės ir vėjai” ir “Debesys plau
kia pažemiu”. Su šiomis knygo
mis emigracinei literatūrai jis 
tikrai davė kai ką naujo, drą
saus ir pusėtinai originalaus. 
Jis atsinešė kiek skirtingą pa
žiūrą į žmogų, jį pažįstančią ir 
suprantančią jo kančias ir ne
rimą dėl moralinių normų su
svyravimo ar sužlugimo karo 
sumaišatyse, idealų sudužimo, 
pažiūrą tam žmogui atlaidžią 
ir jį pateisinančią. Mažą, pilką 
žmogų jis sugebėjo iškelti, pa
daryti jį svarbiu, mažam kas
dieniniam įvykiui sugebėjo duo
ti aukštesnę ar gilesnę prasmę. 
Žmogaus sąmoningiems ar ne
sąmoningiems veiksmams prie
žasčių ieškodamas, jis nepabi
jojo atskleisti jo vidų, nors tai, 
ką jis ten rado, ne sykį ir patį 
rašytoją pastatydavo prieš ne
išsprendžiamas, dažnai kontra
versiškas dilemas.

A. Baronas susikūrė gana sa
vitą puošnų stilių, mirgantį ori
ginaliais, kartais konservatyvų
jį skaitytoją šokiruojančiais pa
lyginimais, impresionistiškais 
Vaizdais, piešiamais dinamišku, 
kiek dirbtinu, ne visada sklan
džiu, dažnai kampuotu sakiniu.

Po “žvaigždžių” ir “debesų” 
išėjusiomis knygomis, kad ir bū
damas itin įvairus jų turiniu, 
stiliumi ar forma, Aloyzas Ba
ronas lyg ir kartojosi, stingo, 
sėslėjo, ir jo pirmykštis drą
sus mostas darėsi mažiau na
tūralus ir daugiau pretenzingas. 
Dėl pastarosios priežasties šis 
šešiolikos knygų autorius dar ir 
šiandien ne vieno recenzento 
mėgiamas vadinti jaunu ir daug 
žadančiu rašytoju, nežiūrint to, 
kad visiems tiems lūkesčiams 
realizuoti laiko buvo jau užten
kamai.

*
“Saulės grįžimas” 141 pusla

pio plote talpina net penkiolika 
novelių. Taigi visos jos (išsky
rus “Pėdas”, kuriai skirta 17 
puslapių) yra gana trumpos. 
Vidurkis maždaug 7 puslapiai. 
Dešimties novelių veiksmas 
vyksta šių dienų Amerikoje, o 
ir iš likusiųjų bent keturiose 
pagrindinis novelės įvykis bent 
stebimas iš šio krašto ir šių die-

I

gi “Saulės grįžimą” tenka 
kyti dar vienu nedaugelio 
tualiosios, kontemporarinės 
matikos veikalu.

Novelių veikėjai veik be 
imties yra lietuviai, daugumoje 
į šį kraštą emigravę po Antro
jo pasaulinio karo, Bet dešimt 
novelių atpasakota pirmuoju as
meniu, kas nejučiomis rinkiniui 
suteikia gana intymią, o kartu 
subjektyvią dienoraštinę at
mosferą. Daug kur šitąjį “aš” 
atsieti nuo paties autoriaus as
mens skaitytojui trukdo

iš-

cha-

Tvoras bent vienoje minėto 
pąsnekesio vietoje skaitytojui 
suponuoti, kad Aloyzas Baro
nas “Saulės grįžimu” pradėjęs 
jam pačiam lyg ir naują trum
posios novelės (a la amerikie
tiškosios short story) žanrą ir
gi galėtų būti daugiau preten- 
ziškas negu realus. Tokių trum
pų novelių keletą jau rastumėm 
ir pirmajame šio rašytojo rin
kinyje “Žvaigždės ir vėjai”, gi 
ne vieną “Saulės grįžime” at
spausdinta novelė yra “Drau
gi”, “Aiduose” ar kuriame ki
tame periodiniame leidinyje 
spausdinta tarp 1950 ir 1964 
metų. Pavyzdžiui “Tikslus ap
skaičiavimas” (tada “Nulis” 
“braugo” novelės konkurse ant
rąją premiją laimėjo bene 1950 
metais. Prileidžiu. kad at
rinkdamas periodikoj išmėtytus 
gabalus autorius juos taisė, gal

Švedų Kungsholim klubo namai Chicagoje, primeną skandinaviškąją 
architekto ros tradiciją

rakterių panašumas galvosenoj, 
būde, dialoguose ir kitur, (šią- 
ja prasme nedaug skirtingi tė
ra ir trečiuoju asmeniu prista
tyti veikėjai). Aloyzas Baronas, 
sekiodamas sąvo veikėjus įr 
fiksuodamas jų veikaus, daž
niausiai nepasilieka objektyviu 
stebėtoju, neleidžia veikėjui pą- 
čiam prisistatyti, o piešia jį sa
vo iš anksto apsispręsta spal
va, neleidžia jam galvoti ar 
veikti už save, nedelsiant išaiš
kindamas jo veiksmų priežas
tis ir iš jų darydamas subjek
tyvias išvadas. Tąjį bruožą ga
lima laikyti net charakteringu 
visai A. Barono kūrybai. Pą- 
iliustravimui, bent šiame rinki
nyje, itin tinka kąi.kupių nove
lių pabaigose aiškiai ir nedvi
prasmiškai autoriaus pateikia
mos norimos įrodyti tesės, lyg 
skaitytojas nebūtų pakankamai 
subrendęs patsai gurinyje jas 
surasti ar atpažinti. Viename 
pokalbyje, prisipusiu, Ąįoyzas 
Baronas pasilakė , prieš rašyto
jus, detaliai aprąšinėją^ęjųs 
vo veikėjų išvaizdą, nepaliekant 
nė lopo,, nė sagos skaitytojo 
vaizduotei, šitokis priekaištas 
tiktų ir jam pačiam kūrinių iš
vadų ar tikslų prasme. įvykį 
sugromuluoti ar perduoti su
virškintą į atitinkamą moralą, 
manyčiau, leidžiaųia ar .net geis
tina jaunimui skirtuose kūri
niuose, tačiau suaugusiąpi skai
tytojui vargu ąr viso to reika
linga. ,, Geriausiai užbaigtomis 
novelėmis reikėtų laikyti tas, 
kuriose autorius mažiausiai 
stengėsi pabrėžti paakutįpį taš
ką ar daugtaškį: “šeštoji ge
neracija’.’,, “Plakatas” ar "Tiks
lus apskaičiavimas”.

¥

bent keturiose novelėse — 43, 
81, 100, 104 ir 130 psl.)

¥
Aloyzo Barono tematiką su

daro nūdienio emigranto blaš
kymasis, nerimas, lūkesčiai, jo 
iliuzijų sudužimas. “Vilties ir 
praradimo’’ apibūdinimas, pri
segtas mįestui novelėje “Pė- 
$>s”,. yra daugiau ar mažiau 

arąkteripgas daugumai šio 
rįnkipio novelių tematine ir nuo
taikos prasme. Kadangi šiais 
žodžiais galėtų tiksliai būti ap
tartas ir rašytojo generacijos 
bendrakęleivis žmogus, Aloyzo 
Barono kūryboje jis dažnai ras 
bent dalį savęs, arba bent at
pažins draugą ar kaimyną. Ši
tokie atspalviai dažnai nemaža 
dalimi nusveria rašytojo popu
liarumą bendraamžių skaityto
jų masėse.

Savo pasirinktos tematikos 
traktavime A. Baronas kartais 
yra nostalgiškas (Plakatas, At
sparumas, Vaiduoklis), kartais 
didaktiškas (Tikrasis kelias, In
jekcija, Išdidumo bokštas) ar
ba net feljetoniškas (šeštoji ge
neracija, Pirmoji valanda). Di
daktiškose novelėse sunku iš
vengti publicizmo (Pėdos), gi 
feljetoniškosiose — “saliūniš- 
kų” palyginimų a la: “neturtas 
yra nemažas pavojingos ligos 
laipsnis” (23), “artimo apkal
bėjimas taip reikalingas, kaip 
laikraštis, radijas, duona ar 
vanduo (106), ar “butelys bu
vo juodas, kaip šaltkalvio skver 
nai arba kaip kyšininko dūšia”. 
(107).

Aloyzas Baronas nevengia ir 
sącnąriniškai sentimentalių pa
lyginimų ar išsireiškimų, kurie

V

Naujoji architektūra
(Atkelta iš 1 psl.) 

pat monumentaliosios dekoraty
vinės dailės platus panaudoji
mas. Šios priemonės turi tie
sioginį ryšį su liaudies architek
tūra. Jos daro įtakos netgi kitų 
šalių, ypatingai JAV, architek
tūrai kur pasigendama gilesnių 
sąvo tautinės kultūros tradici
jų-

Daugelyje Lotynų Amerikos 
kraštų nūdienė statyba taip pat 
pasižymi vietinėmis savybėmis. 
Ten, ypatingai Meksikoje, kū
rybiškai panaudojamas archi
tektūrinis aztekų, majų ir inkų 
palikimas.

Apsčiai architektūrinių laimė
jimų yra pasiekta ir Indijoje, 
išplanuojant sostinės New Del
bi, Candigaro ir kitus miestus 
indų architektūros tradicijų 
dvasioje.

O kaip Amerikoje?

Kadangi JAV savo tautinės 
kultūros dar nėra sukūrusios, 
todėl ir jų architektūroje vy
rauja “tarptautinis stilius”. 
Kaip meno istorikas Russel Ly
nes sako, JAV architektūra, ta
pusi komitetų bei firmų gami
niu nuo to laiko, kai namo me
talinius rėmus ėmė gaminti plie
no liejykla. Architektui, anot 
jo, telieka pareiga tik suvystyti 
išradimus, juos apsaugoti nuo 
oro ir galvoti, kaip pastate su
talpinti mašinas, o ne žmones. 
Statybos firmos rūpinasi tik 
kaip galima daugiau pastatų 
sukišti į tam tikrą plotą, nes 
to reikalauja pinigu suintere
suotos bendrovės.

Tokiose sąlygose, žinoma, ne
galima reikalauti nei meno, nei

kitokio grožio. Kai klausiama, 
kas čia esąs atsakingas už biau- 
rius pastatus, atsakoma, kad 
visi, išskyrus architektus, nors 
iš tikrųjų, pabrėžia R. Lynes, 
vieninteliai atsakingi esą archi
tektai.

prozaikui
Poetinė prigiprĮįs „proząikųi 

ųę visada yrą. dorybė. ^JBenę 
Stendhalis, prieš sėsdamas ra
šyti “Raudona ir juoda”, sakė
si dar sykį perskaitęs švent
raštį ir teisės kodeksų tomą, 
idant rašant neužeitų pagundos 
nukrypti į tuščiažodžiavimo ar 
pigios, sentimentalios poezijos 
lankas. A. baronas šiai pagun
dai vienur kitur pasiduoda, net 
ir kūrinio pabaigoje (gi trum
poje novelėje ji turėtų būti itin 
tiesi, taikli ir skalsi) “pasive- 
lydamas” sau šios rūšies bliz
gučių.

“Viršun) kriaušės, begąlįnėje 
erdvėje, įsižiebė vieniša žvaigž
dė, o darželyje puošnias galvas 
lingavo jurginai". (Injekcija, 
78 psl.)

(Beje, epitetas "begalinis”, 
buvo itin madingas poezijoje A. 
Nykos-Niliūno viešpatavimo lai
kais, prisegtas erdvei, platumai 
ar plotams, kartojamas dar

P. ŠILEIKIS, 0. P. 
Ortopedas, Proteztstas 

Aparatai-Protezal. Med. ban. 
dažai. Speo. pagalba kojoms

• (Areli Supports) ir t t
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.

Vai. 9-4 ir 6-8. Šeštad. 9-1 
2850 W- 63rd St, Chicago 29, Hl.

Tel. PRospect 6-5084
i I I

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO akinius 

2858 VVest 68rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229. 
Res. telef. VVAlbrook 5-5076

esmėje gal ir nėra visai blogi, 
tačiau, mažų mažiausiai, nėra 
originalūs;

“Ir tai vienintelis advokatas, 
kuris galės atsakyti į paprastą 
klausimą, tebestovintį širdyje 
nuo vaikystės, kuri dabar iš to
lo moja, kaip išplaukiančio 
vo vėliava”. (19).

“Visą popietę išsėdėjau 
muose, klausydamas, kaip
beldžia į langinę vyšnios šaka 
ir vėl pradėjusio lašnoti lietaus 
lašai, vėjui pūstelėjus, smėlio 
grūdeliais sukala į stiklus”. 
(26)

Šioje vietoje ir vėl kaltinti
nas beletristo perdidelis pasine- 
šimas poezijon, kurioje jis, de
ja, nėra nei stiprus, nei labai

lai-

na-
su-

Ofiso HE 4-1414, Rez. RE 7-6867
DR. B GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija ir moterį? Ilgos 

2454 West 71st Street
(71-os ir Campbell Avė. kampas) 

Vai.: kasdien 1—3 ir 6-—8 vai. vak. 
šešt. 12—3 v. p. p.

Trečiadieniais uždaryta
Ofiso tel. PR 8-2220

Narni? — rez. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKSEVIČIUS
JOKŠA

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

2656 West 63nl Street
Pirmad., antrad., ketvlrt ir penkt. 

nuo 11 iki 1 v. ir nuo 4 iki 7 v. v. 
šeštad. nuo 1 iki 4 vai.
Tel. ofiso PO 7-6000, rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel. GRovehilI 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

2422 West Maniuette Road 
Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą, išskyrus trečiadienius, už
daryta.

Ofiso PR 6-1795. Rez. TR 3-0281
DR. ALG. KAVALIŪNAS

VIDAUS IR KRAUJO LIGOS 
2800 West 51st Street 

Oaklėy Medical Arta
Pirm., antr., ketvlrt. ir penkt nuo 

2—4 Ir B—9 ir pagal susitarimą.
Ofiso ir buto tel. OLymplc 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Coiirt, Cicero 
Kasdien 10-12 ir 4-7. Treč. ir šeš
tad., tik susitarus.

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

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 West 59th Street

savitas. Vienas ryškiausių šito
kios neoriginalios poezijos pa
vyzdžių yra gal paskutiniosios 
novelės “Vaiduoklis” pabaiga, 
kuri, kad ir prasminga, ir nu
teikianti, ir graudenanti vis dėl
to per daug primena S. Be- 
nett’o apysakos “Kvailių žudy
tojas” vedamąjį motyvą:

“Ir aš bėgu dabar jau dešim
tys metų, o įkandin vis seka 
vaiduoklis, ir kartais, kaip ta
da vaiko metuose, naiviai noriu 
tikėti, kad jis manęs nepa
gaus”. (141).

¥
Aloyzo Barono stilius, turbūt, 

norimos išgauti dinamikos są- 
skaiton vietomis pasidarė per-

(Nukelta į 7 psl.)

Tel. RE 7-8818
DR. ALBINA PRUNSKIS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Ofisas 2659 W. 59th Street 

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

uždaryta.
Oflso telefonus — CL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4307 South Kedzie Avenue 
(Kampas Kedzle ir Archer)

VAI,.: kasdien nuo 2 Iki 8 vai. vak. 
Treč. Ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SŲEC. ORTHOPEIJINES LIGOS

2745 West 69th Street 
Priešais Šv. Kryžiaus ligonine 

VAL.; Plrmad., antr., ketv., penkt 
nuo 9 iki 11 v. ryto ir nuo 6-8 v. v. 
šetšad. nuo 2-4. Trečiadieniais ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

Telef. REpiibilc 7-2290.

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

keičia stiklus ir rėmus
4455 S. California Avė., YA 7-7381
1 vai. p. p. iki 8 v. v. kasdien; treč. 
uždaryta; šešt. nuo 10 v. r. iki 1 po
piet.

Rez. tel. PR 9-R780
DR. L. SEIBUTIS 

Inkstų, pūsles Ir šlapumo takų 
ehirurgija

Ofisas: Naujas adresas: 2454 Wwt 
71st St. (71-os tr Cumpbell Avenue 
kampas), tel. 776-2660; 30 N. Michi
gan avė. Suite 806, tel. CE 6-7764.

Valandos pagal susitarimį

Ir mūsų apsileidimas
Nenuostabu, kad taip daly

kams klostantis, ir lietuvių vie
šieji pastatai, pirmoje eilėje 
bažnyčios ir bankai, dažniau
siai statomi ne individualinių 
kūrybingų architektų, o komer
cinių architektūros firmų, ku
rios gi rūpinasi ne grožiu, o biz
niu. Statoma viskas pagal šab
lonus. Tai iš dalies buvo supran
tama ir gal net pateisinama, 
kai neturėjome šiame krašte 
savų architektų. Tačiau dabar, 
kai jų jau turime gana pajėgių, 
sugebančių pastatui suteikti tau 
tinius bruožus, tai jau nedova
notina, juo labiau, kad tiems 
patatams lėšos surenkamos iš 
lietuvių.

Šiaip ar taip, statyboms iš
leidžiame milijonus, kuriuos pa
ima svetimos firmos. Jeigu sta
tybas vykdytų mūsų architek
tai, tai tuo pačiu lietuvių kultū
rinės bei profesinės organizaci
jos gautų paramą ir paliktume 
dar savo tautinės kultūros įna
šą Amerikos statyboje.

Pati JAV vyriausybė gerai 
supranta tautinių bruožų staty
bos reikšmę ir reikalauja archi
tektų atsižvelgti į vietos gy
ventojų ypatybes, ten, kur gy
vena daug ispanų, indėnų ar 
lenkų, pataria į statybas įvesti 
ir jų tautines savybes.

Kai kurie mūsų klebonai bei

vienuolynai tai supranta ir nau
joms statyboms vykdyti kvie
čiasi tik lietuvius architektus. 
Tačiau, deja, yra ir tokių, ku
rie nei mūsų architektams, nei 
menininkams nepaveda jokių 
darbų. Reikia tikėtis, kad ry
šium su visame pasaulyje pra
dedančia įsigalėti tautinės ar
chitektūros tendencija, būsi
miems viešiesiems lietuvių pa
statams nebus vengiama nei 
mūsų architektų, nei menininkų 
talkos.

Komercinių architektūros fir
mų lietuviams pastątytos baž
nyčios, mokyklos, bankai, prie
glaudos mums nedalo jokios 
garbės, o tik liudija jų statyto
jų nesusivokimą. Julę, kiek Rie
tuvių bankų šiame krašte pa
sistatė naująs prabangias par 
talpas. Tačiau tęsę moderniose 
dėžėse nėra ne tįk jokįo lietu
viškos kultūros atspindžio, bet 
iš viso jokio architektūrinio 
meno bruožo. O juk buvo gali
ma (nes pinigų turimą} tuos 
pastatus pastatyti ne tik pato
gius, modernius, beį ir gražius. 
Lietuvių architektų išplanuoti 
ir lietuvių menininkų papuošti, 
jie būtų galėję liudyti ne tik 
statytojų turtingumą, bet ir 
aukštą kultūrinį, lygį- Deja, re
tai kur šitai padaryta.

lies. HE 6-1670
DR. K. G. BALU

Akušerija ir moterų ligos 
GINEKOLOGINIS CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Craivford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia skambinti MI 8-0001

Vai.: Pirmad., antrad.. ketvlrtad ir 
penktad. nuo 12-4 p.p.. 6:30-8:30
vai. vak. šeštad. 12-4 vai., trečiad. 
uždaryta.

Tel. ofiso ir buto OLymplc 2-4159

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofisas 3148 West 63rd Street 
Td.: PRospect 8-1717

Resld.: 3241 We*t 66th Place 
Tel.: REpubilc 7-7868 

DR. S BIEŽIS
CHIRURGAS

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

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KCDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7156 South Western Avenue 

Plrmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto. — 1 v. p. p., šeštad. 11 
vai. ryto iki 3 vai. p. p.

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

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 TVest 63rd Street 
Kampas 68-čtoB Ir California 

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

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

Rez. IVAlbrook 5-3048

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZID.) 
Valandos pagal susitarimą

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

Tel. 695-0533 — Elgin 
425 No. Liberty Street, 
Route 25, Elgin, Illinois 

Valandos pagal susitarimą
Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai.; pirm.,' ketv. 1-4, vakar. 7-9, 
antr., penkt. 1-5, treč. ir šešt. tik

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

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

Vai.; plrmad. ir ketvlrtad. 1-4 p. p., 
antrad. ir penktad. 6-8 v. v.

susitarus.
Ofiso HE 4-1818, llez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto ir 4-8 v. v. 
Šeštad. 9 v. r. — 2 p. p.

Trečiadieniais uždaryta

Tel. ofiso BE 4-5758; Res. HI 5-3225
DR. S. ir M. BUDRYS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
Bendra praktika ir Alergija 
' 2751 VVest 51st Street

Valandos! 'pirm., antr., ketvlrt. 2-9 
vttl. penktad. TO v. r. iki 9 v. v., 
šeštad. 10 v. r. Iki 1 p. p. Ligonius 
priima pšgal susitarimą.

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VIDAUS LIGOS
10748 S. Michigan, Chicago 28, Iii. 

Telef. ofiso: PUllman 5-6766 
Namų: REvcrly 8-3946

Priėm. vai.: kasdien 6-8 v. v., šešt.
1-4 p. p. ir treč. uždaryta.

Tel. ofiso 735-4177; Rez. PR 8-6960
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOClNftS LIGOS 
CRAVVFOD -MEDICAL BLDG. 

6449 So. Pulaski Rd.
Valandos pagal susitarimą

Rea. GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Tel. CE 6-0720 arba 283-4600

DR. C. K. PAULIS
DIAGNOSTIKA IR VIDAUS LIGOS

Monroe Building, Suite 709 
104 South Michigan Avenue 

Valandos susitarus telefonu

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

Ofiso tel. REliknce 5-4410 
Rez. tel. GRovehilJ 6-0617

Valandos; 1-3 p. p. ir 6-8 p. p. 
Penkt. tik 1-8 p. p.

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutartį.

Offlso telef. Cldffslde 4-2896 
Resld. telef. VVAIbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir specialiai 
chirurgija 

4644 So. Ashland Avenue 
Valandos kiekvieną dieną 2—-4 Ir 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą, šeštadieniais nuo 2 V. 
iki 6 v. v.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St. 
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. Ir 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 Iki 8 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet ir kitu lai
ku — pagal susitarimą.

Of. tel. HE 4-2123. Namų GI 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 West 71st Street

Priiminėja ligonius tik susitarus.
Vai. 2—4 p. p. Ir 6—8 p. p.

Treč. ir šešt. uždaryta—........
Telefonas — GKovehill 6-2823
DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street 
specialybė: AKUŠERIJA IR MOTERŲ 

LIGOS 
VALANDOS: 1 1ki 4 1r 6 iki 8 V. ▼. 

šeštadieniais 1 iki 4 vai.
Trečiadieniais uždaryta
Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 So. Kedzie Avenue 

Ofiso vai. kasdien; 2-4; 6-8. 
šeštad. nuo 2 iki 4 v. Treč. ir sekm. 
tik skubiais atvejais Ir susitarus.

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 West 71st Street
Vai.: 2 iki 4 v. p.p. ir 7 iki 8 v, v. 

Treč. Ir šeštad.pagal sutarti

DR. P Z. ZALATORIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street
Tel. ofiso CA 6-0257. rez. PR 6-6652 

Rez. 6600 So. Ashland
Vai. 11 v. ryto 'kl 2 v. p. p. 6-7 v. v

Avenue

Perskaitę “Draugą", duo-

kitę jį kitiems pasiskaityti.
.



Jurgis Šapkus Euritiniju (aliejus)

FORMOS IR TURINIO SINTEZES MENININKAS
Pas dailininką Jurgį Šapkų apsilankius

Ramiojo vandenyno krantas 
ties Los Angeles nusagstytas 
gražiais kurortiniais miesteliais 
su dailiais paplūdimiais, gaivi
namais švelnaus, kaliforniško 
klimato. Viename tokių mieste
lių — Manhattan Beach — yra 
su šeima įsikūręs dailininkas 
Jurgis šapkus, prieš kelerius 
metus čia atvykęs iš Chicagos. 
Dailininko šapkaus vardas Los 
Angeles lietuvių tarpe pasida- 

‘rė plačiau žinomas nuo klebono 
kun. J. Kučingio neseniai su
rengtos Lietuvių Dienos, ku
rioje dailininkas turėjo savo 
kūrinių parodą, atkreipusią 
meno gerbėjų dėmesį.

Norėdamas arčiau susipažinti 
su dailininku ir jo tapyba, vie
ną popietę, drauge su meno 
entuziaste Klevą Vidžiūniene, 
pro Hollywoodo kalnus nudun- 

. dėjau į Manhattan Beach. Mus 
I sutiko šypsodamasis pats dai
lininkas ir simpatinga jo žmo
na Julija. Salone ant Sienų ke
li paveikslai. Jauki aplinka. 
Tuojau užsimezga pašnekesys 
apie meną. Dailininko žmona 
mus ima vaišinti kava ir pyra
gaičiais. O aš ir paklausiu:

— Malonus dailininke, kur 
studijavote meną?

— Pirmiausia Freiburge, Vo
kietijoje, tuojau po karo. Meno 
mokyklos vardas Ecole dės 
Arts et Metiers, kuriai tada 
vadovavo dail. Jonynas ir ku
rioje, kaip žinote, mokėsi ne
maža lietuvių. Mano mokyto
jais ten buvo dail. Valius ir j

JUOZAS TININIS

dail. Krivickas. Studijavau gra
fiką ir piešimą. Apie trejus me
tus. Po to persikėliau į Miun
cheną ir ten vokiškoje Akade- 
mie der bildenden Kunst išti
sus metus gilinausi į tapybos 
meną. Atėjus laikui emigruoti, 
iš Vokietijos persikėliau į Ame
riką. Apsistojau Chicagoje ir 
čia Meno Institute apie trejus 
metus studijavau tapybą ir 
skulptūrą. Mano profesoriais 
čia buvo Wighart (tapybai) ir 
Chaasson (skulptūrai). Po to 
jau pradėjau savarankiškai 
dirbti meno kūrybos srity.

— Kokias savo kūrinių pa
rodas iki šiol turėjote?

— Drauge su kitais dailinin
kais teko dalyvauti įvairiose 
parodose; New Yorke, Phila- 
delphijoje, Niagara Falls, Wind 
sor (Kanadoje), Chicagoje, Los 
Angeles ir kitur. Mano indivi
dualinės parodos (one man’s 
show) įvyko Evanstone (Chica
goje), Manhattan Beach gale
rijoje, Los Angeles Breakfast 
klubo patalpose.

— Ar paskutinę savo parodą 
Breakfast klubo salėje laikote 
pavy kusia?

— Taip. Joje buvo parduota 
apie trisdešimt paveikslų. Tai 
rodo, kad lietuvių kolonija Los 
Angeles mieste vertina ir mėgs
ta meną.

— Minėtoje parodoje buvo

išstatyti ir keli jūsų skulptū
riniai darbai. Ar skulptūra taip 
pat jus domina?

— Mane domina tiek tapyba, 
tiek ir skulptūra, ypač archi

tektūrinė skulptūra. Mano 
skulptūros darbų galima matyti 
šv. Kryžiaus bažnyčios fasade 
Chicagoje: apie juos gana pa
lankiai yra rašę Chicagos laik
raščiai. Tačiau šiuo metu, gy
venimo sąlygoms veikiant, dau
giau dėmesio skiriu tapybai: 
skulptūra užsiimu tik užsaky
mų atvejais. Retkarčiais, pro
gai pasitaikius, laikinas perėji
mas iš tapybos į skulptūrą su
teikia mano dvasiai tam tikro 
poilsio, atseit atsipalaidavimo 
nuo kūrybinio įtempimo.

— Stebėdamas paskutinę jū
sų parodą, susidariau nuomonę, 
kad jūs esate veikiamas Pieas- 
so ir, gal būt, Rouault. Ar tai 
tiesa?

— Sąmoningai aš neseku jo
kiu menininku, o stengiuosi kur
ti savaip, atskleisdamas kūri
ny savo paties individualybę. 
Tačiau tapyboje man patinka 
tokie dailininkai kaip Bra- 
ųue’as, Chagall’is, Picasso, o 
skulptūroje ypač Lipchitz’as.

— Ar tapyboje laikotės ko
kios nors meno krypties bei 
mokyklos?

— Ne, nesilaikau. Mene ne
ieškau jokių naujų formų. Man 
svarbiausia išreikšti mene sa
vo nuosavą vidinį pasaulį, iš
gauti kūriny formos ir turinio 
sintezę, originaliai apipavidalin
ti turimą idėją. Stilius man ne 
tikslas, bet priemonė įkūnyti 
idėjai.

Rytoj vėl tas pats (aliejus)Jurgis šapkus $
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SAUJELĖ ŽEMĖS NATIURMORTE

Stasė Šakytė

PASEMK

Pasemk ir užpilk man
Saujelę žemės,
Nes jau sunku bestovėti
Ant kieto grindinio, 
Kuriame po sunkiais ratais 
Subyrėjo
Paskutinis .mano šauksmas. 
Pasemk ir užpilk...
Ir jau nebekalbėsiu
Apie šviesųjį vieškelį, 
Kuris po ratais
Pradingo laiko grindiny...

TUSCIOJI FORMA

Išdžiūvo mano sąžinė.
Išseko širdis.
Atnešiu tyro, tyro vandenio
Ir gal sausros nualinta 
Tuščioj! forma
Vėl atgis.

TRIKAMPIS

Juodajam trikampy
Žaliuoja palmė.
Jos pavasariniai ūgiai
Įstrigę šviesą renkančiam stikle 
Audžia saulėj virpančią simfoniją.
Ir mažojo trofėjaus išvarginti pečiai, 
Renkant spindulį
Po spindulio,
Palinksta.
Jis džiaugsmo ašaromis verkia 
Manyje.

NAKTIS

Naktis šalta,
Naktis tamsi —
Tamsoje niekas neauga.
Bet naktis eilėraščiams 
Begaliniai gera,
Kai girdisi širdies plakimas...

— Kaip vertinate abstraktų
jį meną?

— Menininkas neturi susting
ti savo stiliuje: priešingu at
veju, jis ims kartotis, nedarys 
jokios pažangos. Taigi meninin
ko ekspresija turi keistis pagal 
aplinkos sąlygas. Daugelis lie
tuvių dailininkų yra išsivadavę 
iš tėvynėje įgytų sustingusių 
formų ir, naujoms sąlygoms 
veikiant, yra padarę didelę pa
žangą ekspresijos originalume 
architektūroj ir tapyboj.

— Ar jūsų žmona yra taip 
pat menininkė?

— Taip. Ji irgi yra studija
vusi meną toje pačioje Ecole 
dės Arts et Metiers, Freiburge. 
Daro akvareles ir, be to, piešia 
aliejiniais dažais. Ji dalyvavo

J.Paukštienė Pavasario gyvastingumas (aliejus)

NATIURMORTAS

Keistas ženklas...
Braąue’as...
Sienoje lyg dega žvakės...
Ten įsmeigę žvilgsnius,
Mes visi
Stovim nežinodami,
Lyg nesupratę,
Kur nuklydo tamsios
Žalio kubo šaknys
Ir kodėl taip blyškiai beliepsnoja 
Žvakės mumyse.

parodose Freiburge, Chicagoje 
ir Palias Verdes, Californijoje, 
kur jos darbai buvo atžymėti 
“honorable mention” žymeniu.

Atsakęs į mano klausimus, 
dailininkas nusivedė mus į sa
vo ateljė, kurios vidury stovi 
vienas iš žymiausių jo kūrinių 
— skulptūra Tyrų Madona. Ap
linkui, pasieniais daug paveiks
lų, gražiais spalvų deriniais iš
reiškiančių įvairias dailininko 
idėjas. Jurgio Šapkaus kūriniai 
pasižymi stipria ir originalia 
išraiška, imponuojančiais spal
vų deriniais. Paveiksluose dau
giausia figūruoja žmonės, per 
kuriuos dailininkas išsako ar 
įkūnija savo idėjas. Toks me
nas toli nuo vadinamo “nužmo
ginto meno”, kurį ispanų filo

sofas Ortega y Gasset taip pei
kė. Nors J. šapkaus kūryba 
nėra abstrakti, bet tai dar ne
reiškia, kad ji nebūtų moderni. 
Priešingai, šapkaus kūriniai al
suoja originalia ekspresija. Tai 
rodo, kad dailininkas eina su 
laiko dvasia.

Mano bendrakeleivė, patekusi 
į ateljė, neatsispyrė pagundai 
ir čia pat nupirko vieną pa
veikslą. Apžiūrėję esančius atel
jė kūrinius ir gerai išsikalbėję 
apie meną, atsisveikinome su 
dailininku Šapkumi ir jo žmona 
Julija; palikome Manhattan 
Beach ir leidomės atgal į Šiau
rės Hollyvvoodą, kur aš dar no
rėjau apžiūrėti savo bendrake
leivės paveikslų kolekciją, ypač 
Viesulą ir Kasiulį.

HAVAJŲ 
ARKADIJOJE

VALERIJONAS JAKAS, Chicago, III.

(Tęsinys iš praėjusio šeštadienio)

M
Sala su didžiausiu pasaulyje krateriu ir 

gražiausiomis merginomis
Maui sala yra susiformavusi iš dviejų 

aukštumų, kurios net apie 2 mylias pakilu
sios nuo jūros lygio. Pasakojama, kad yra 
nepaprastas reginys, kai iš tų aukštų uolų, 
lietui palijus, tūkstančiai krioklių ieško va
gos į jūrą. Tas abi aukštumas dar jungia 
slėnis. Dar iš vidurio slėnio išsiskiria plokš
tuma. Slėnyje pavėjui banguoja didžiuliai 
plotai cukrinių nendrių. O juos perskiria ir 
raižo drėkinimo grioviai. Plokštumoje išsi
mėtę ananasų laukai. Šią salą mėgsta ir 
paukščiai, kurie suskrenda čia iš šiaurės 
vakarų praleisti žiemą.

Maui saloje svarbiausia įdomybė yra Ha- 
leakala vulkano krateris, kuris užima dide
lę salos dalį ir yra priskirtas prie Havajų 
tautinio parko. Kaip teigiama, tai vienas 
iidžiausių pasaulyje vulkanų kraterių. Nuo 
:o kraterio briaunos iki dugno yra beveik 
ĮĄ mylios gilumo. 0 pats kraterio dugnas 
/ra 21 kv. mylios pločio. Tame kraterio 
lūgne nesunkiai galėtų įsikurti nemažas 
niestas. Vulkanas yra nustojęs purkšti ir 

taškyti išakijusią lavą jau prieš 2 šimtme
čius, bet dar specialūs aparatai užregistruo
ja ir dabar čia dažnų žemės drebėjimų. Iš 
kelių vietų galima nukopti arba nujoti į vul
kano. dugną. Ten galima iš arti matyti įvai
rių spalvų pelenų ir kt. lavos liekanų kūgius, 
kurie yra nuo 600 iki 900 pėdų aukščio. Kū
gių spalva keičiasi pagal debesų atspindį.

Puikiai matyti romantiškas Lohainos 
uostas ir miestelis, karalystės laikais buvęs 
net salų sostine. Senovėje Lohainoje žiemą 
praleisdavo banginių medžiotojai, taip pat 
čia buvo krikščionybės skelbimo centras. 
Misionierių iniciatyva čia buvo įsteigta pir
moji Havajų pradžios mokykla, pasirodė 
pirmas laikraštis. Miestelio centre auga gar
susis banyan medis, kuris su savo atžalo
mis užima visą šio miestelio bloką.

Įdomus yra ir Iao tarpeklis ir slėnis su 
neišaiškintos kilmės 1,200 pėdų aukščio ak
menine adata, viena keisčiausių gamtos re
tenybių.

Kelionė Haleakala vulkano kraterio dugnu.

Taip pat yra sakoma, kad iš Hana apy
linkių, kur yra buvusi karališkoji vasarvie
tė, kilusios merginos yra gražiausios visoje 
Havajų valstybėje.

Raupsuotųjų kolonija ir žvilgsnis iš oro 
į sostinės įžymybes

šeštoji sala Molokai dar mažai turistų 
lankoma, atrodo kaip medinė klumpė. Va
karinė jos dalis visiškai be jokių medžių, 
kaip prerija, šiaurės rytų dalis turi labai 
stačių uolų. Šiaurės centrinėje dalyje ganyk
lose ganosi galvijai. Cukrinės nendrės dėl 
stokos gėlo vandens visiškai neauginamos, 
bet daug kur matyti nemaži plotai anana
sų laukų.

Ramioje Molokai saloje gyvena didžiau
sias skaičius (4 tūkst.) jau nykstančios po- 
lineziškos kilmės pirmųjų šio salyno gyven
tojų, kurie ir toliau čia tęsia savo nekompli
kuotą gyvenimą žuvaudami, augindami taro 
šakniavaisius ir iš jų gamindamiesi savo 
pagrindinį maistą — poi košelę.

Prieš šimtmetį Moloką sala buvo apaugu
si vertingais, kvapių santalmedžių miškais, 
kurie buvo iškirsti ir išparduoti Rytuosna. 
Dabar beveik nei vieno santalmedžio čia 
nėra likę.

Vienoje salos pusėje, pajūryje, aukšto
mis uolomis uždengtame slėnyje jau nuo se
nų laikų čia yra izoliuota raupsuotųjų kolo
nija. Į šią vietą raupais susirgusius suvež- 
davo jūra iš visų artimų ir tolimų salų. Vie
nu laiku šioje kolonijoje gyveno net 1,000 
raupsuotojų. Jiems padėti tragiškose valan
dose buvo savanoriškai atvykęs katalikų mi
sionierius tėvas Damien iš Belgijos. Beglo- 
bodamas ligonius, po kelerių metų ir jis

Polineziškos kilmės havajietės portretas, pieš
tas britės menininkės N. Obermer.

pats užsikrėtė raupais ir mirė. Dabar kolo
nijoje gyvena, gerai valdžios aprūpintų, 
aipe 200 ligonių ir išgijusių. Visa laimė, kad 
toji baisioji liga jau yra pagydoma. Koloni
ja atrodo kaip mažas miestelis su ligonine, 
3 bažnyčiom ir kt. pastatais.

Iš Molokai skrendame į Kaui salą pie
tums, bet turime pakeliui praskristi dar 
Oahu salą. Vėl tarp Waianae ir Koolau kal
nagūbrių regime Honolulu, gausiai ameri
kiečių lankomas Punchbowl tautines kapi
nes, kuriose yra palaidota 13 tūkst. karių, 
kritusių Antrajame pasauliniame kare su 

Japonija ir Korėjos kare. Puikiai matyti 
Pearl Harbor karinis uostas, nuskandinto 
Arizonos laivo likučiai su paminklu, karinis 
aerodromas, Diamond Head krateris su Wai- 
kiki paplūdimiu. Bet tuoj išnyksta Oahu sa
los vaizdai, ir vėl prieš akis žydrioji jūra 
ir mūsų akys ieško gana toli nuo salyno nu
tolusios Kuai salos.

Atogrąžiškiausia sala, apvylusi Rusijos 
carą, pamėgta Hollywoodo

Kauai sala, atrasta britų navigatoriaus 
kpt. Cook 1778 m., yra maža, apvali, su mė
lynuojančiais kalnais. Tai yra seniausia jū
ros ir vulkanų dovana Havajų salynui.

(Nukelta į 4 psl.)

Užgesusio vulkano Diamond Head pavėsyje 
vingiuoja romantiškasis Waikiki paplūdimys, 

apstatytas moderniais viešbučiais.



4 DRAUGAS, šeštadienis, 1964 m. rugpiūčio 8 d.

25 metai nuo didžiojo chorų 
pasirodymo New Yorke

Žvilgsnis praeitin, artėjant | šiemetinį sąskrydį

J. ŽILEVIČIUS

1939 m. rugsėjo 10 d. New 
Yorke, toje pačioje vietoje, kur 
šiais metais vyksta Lietuvių 
diena rugpiūčio mėn. 23 d., anų 
metų Pasaulinės parodos Lietu
vių dienoje dainavo 60 chorų su 
apie 3,000 dainininkų. Tai di
džiausias choristų sąskrydis ka
da nors čia buvęs ir vargiai jau 
bepakartojamas išeivijoje.

Dainininkams tada didžiąja 
trauka buvo Lietuvos paviljo
nas, kurį norėjo lietuviai pama
tyti, ypač jaunimas. Didelė pa
skata buvo ir parapijų chorai, 
apjungę daugiau kaip 4,000 cho
ro narių, kurių didžiuma skaitė 
“Muzikos žinias” ir ten ragi
nančius straipsnius vykti Lietu
vių dienon. Stipriai veikė ir Var
gonininkų sąjunga su stiprio
mis apylinkių kuopomis, kurios 
vadovavo savo apylinkėse ruo
šiamiems jungtinių chorų kon
certams. Chorvedžiai tada buvo 
pajėgūs, prityrę, ilgamečiai vei
kėjai. Šalia to prisidėjo ir vy
riausio dirigento artimas sąly
tis su apylinkių kuopų valdy
bomis, jų lankymas, platūs 
straipsniai lietuviškoje spaudo
je apie dainų švenčių reikšmę 
tautybės išlaikymui. Visa tai 
turėjo milžiniškos įtakos į jau
nimą, kuris veržte veržėsi da
lyvauti Lietuvių dienoje.

Apie kokius kelionės lėšų kad 
ir dalinius padengimus niekas 
tada ir nesvajojo. Jaunimas ra
do būdų sutelkti ir pasitaupyti 
pinigo tokiam svarbiam reika
lui. Tada vieni chorai rengdavo 
šokių vakarus, kiti trumpus vai
dinimėlius su chorine progra
ma, numatyta Lietuvių dienai, 
kiti loterijų vakarėlius su do
vanomis, kurias susirinkdavo iš 
įvairių prekybininkų, neaplenk
dami nei svetimtaučių; kiti par
davinėjo, per namus vaikščio
dami, įvairius kosmetikos išdir
binius, įsipareigojo savaitiniais 
įnašais į bendrą choro kasą, 
rengdavo piknikėlius ir t.t. Vi
sus tuos jaunimo darbus visuo
menė širdingai rėmė ir noriai 
juose dalyvavo. Visame šitame 
plačiam visuomenės sąjūdy cho
ristai pardavinėjo Lietuvių die
nos komiteto išleistus ženkle
lius, kurie kėlė Lietuvių dienos 
garsą ir gausų chorų dalyvavi

mą ruošiamoje iškilmėje. Tai 
buvo tūkstantinio jaunimo visa
me krašte keliama Lietuvos ir 
lietuvių dainų propaganda. Ši
taip veiklai įsisiūbavus, ir buvo 
galima tiek daug chorų sutelk
ti anam nepamirštamam pasi
rodymui.

Kai atskirose kolonijose vyr. 
dirigentas pradėjo tikrinti cho
rų pasiruošimą, daugelyje vie
tų turėjo pasikalbėjimus su vie
tinės amerikiečių spaudos atsto
vais. Toje spaudoje paskui tilp
davo trumpesni ar ilgesni ap
rašymai, net kai kada ir su nuo
traukomis. Worcester, Mass., 
teko aplankyti su visuomeninin
kų būriu miesto burmistrą, 
prisegti jam Lietuvių dienos 
ženklelį ir užkviesti jį į Lietu
vių dieną garbės svečiu. Atsi
dėkodamas už tai, burmistras 
įteikė vyr. dirigentui miesto 
garbės raktą. Ta proga ameri
kiečių spaudoje pasirodė ir di
desnis rašinys su atitinkama 
nuotrauka. Tokie dalykai kėlė 
jaunimą, laikraščių iškarpas 
jie rodė darbovietėse savo 
draugams, sakydami, kad, gir
di, ir jie ten važiuoja dainuoti.

Kai pradėjo chorai ruoštis 
kelionėn, irgi nepraėjo jie ne
pastebėti.

Wyominig klonio 7 chorai su 
343 dainininkais vyko organi
zuotai vienuolikoje autobusų, 
juos papuošę Lietuvos vėlia
vomis. Vykstant per mažuosius 
miestelhiis, majorai, sustabdy
dami busus, sveikino, linkėda
mi Lietuvių dienoje lietuviams 
sėkmės, drauge įgaliodami ir 
juos ten atstovauti. Tokių įvy
kių nuotraukomis fotografai 
tuoj pat papuošdavo vietos laik
raščius.

Cikagiečiai vyko traukiniu, 
nepagailėdami vagonus taipgi 
papuošti, o sustojimo metu di
desnėse stotyse dar ir dainuoti. 
Publika apstojusi tada klausy
davosi ir teiraudavosi, kas čia 
dabar darosi. Išgirdę paaiškini
mus, patenkinti klausydavosi ir 
toliau. Iš Utica, N. Y. parapi
jos choras, vadovaujamas K. 
Vinciūtės, vyko autobusu, vi
sur per miestus pakely dainuo
dami savas dainas ir t.t. ir t.t.

Sudėjus visą tą tūkstantinio

1939 m. rugsėjo 10 d. Pasaulinės parodos Lietuvių dienoje tolimesnių
jų chorų vora žygiuoja estradon New Yorke. (Lietuvių muzikologinis 
archyvas)

APEIGINIAI RUGIAPlUTfiS 
PAPROČIAI

Baigdami rugius piauti, lietu
viai ūkin’nkai seniau turėjo visą 
eilę tam tikrų apeigų. Pvz. užkas
davo rugienoje duonos ir druskos 
kaip auką žemei, kad ir kitais me
tais sus’lauktų gero derliaus. Tve
rečiaus apyl., praplovus pirmą ru
gių saują, užkasa žem’n duonos 
ir sako: “Žemele, tu man davei, 
tai ir aš tau duodu”. Švenčionių 
apskr., Kaltinėnų apyl., plaudami 
paskut’nj rugių barą, išmeta ga
balą duonos ir aplink apipiovinėja, 
kol randa tą duoną; radę atlaužia 
dalį ir suvalgo, o kitą dalį apka- 
sa žemėmis. Merkinės apyl., jau 
baigiant rugius piaut', paskutinės 
saujelės varpos gražiai supinamos, 
o paskui, paėmus duonos ir drus
kos, viskas kartu žemėje užkasa
ma ir sakoma: “Nuo laukų duo
ną nuėmėm ir duoną Laukuose už- 
kasėm”.

Dr. J. Balys (iš Liet. Encik
lopedijos) 
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LEO'S SINCLAIR SERVICE

LEONAS FRANCKUS, Sav. 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos 

Tune-ups ir Motorų Remontas 
5759 So. Western Avenue 

Kampas 58th Street 
Telefonas PRospect 8-9533 
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STEREO FONOGRAFAI-PLO 
ANTENOS - KATERI30!
■L.VIRT. PRIETAISAI- 

Vfofcam i»m/«us,o» U/nw ir

HAVAJŲ 
ARKADIJOJE

Atkelta iš 3 pusi.

Lietus išraižė salą tarpekliais, nes lie
taus debesys beveik viduryje salos yra su
laikomi Mt. Waialeale daugiau kaip 5 tūkst. 
pėdų aukščio viršūnės. Tokiu būdu salos vi
duryje metinis kritulių kiekis yra nuo 400 
iki 600 colių. Tai jau yra pasaulinis re
kordas.

Lietus, pildamas kaip iš kibiro, išraižė 
300 pėdų gilumo raudonuosius Waimea tar
peklius. Jie yra vadinami mažaisiais Arizo
nos tarpekliais. Netoli apie 20 mylių Napali 
uolos, kurios dažno lietaus išraižytos stačio
mis sienomis užsibaigia prie jūros. Vietomis 
jūros bangos, atsimušdamos į stačias uolas, 
purkščia aukštyn kaip milžiniški geizeriai.

Nusileidome Lihue aerodrome. Viename 
re įtorane mums paruošti pietūs. Po pietų 
vykstame 3 mylių kelionei laivu po džiung
lišką Wailua upę. Vienoje vietoje pamatome 
ga"sią, paparčiais apaugusią uolą - urvą.

Per ilgus amžius vulkanų lava pavirto 
derlingu dirvožemiu. Galvojama, kad Kauai 
sala taps čia tikru maisto aruodu, nes Oahu 
sala su besiplečiančia sostine namų statybai 
užleidžia ir taip negausią farmų žemę. Šio
je saloje pakanka lietaus, kad viskas ža
liuotų. Slėniuose auga aukštos cukrinės 
nendrės, ryžiai, taro šakniavaisiai, vaisme
džiai ir kt. Saloje yra gausus derlingas Ha- 
nalei slėnis.

Dėl gamtos grožio ir atogrąžiškumo sa

jaunimo padarytą Lietuvai ir 
lietuviams propagandą visame 
krašte, sunku dabar ir įsivaiz
duoti tą didžiulę jos apimtį.

Pasaulinių parodų proga iki 
šiol dideli chorų sąskrydžiai bu
vo: 1926 m. rugpiūčio 28 d. 
Philadelphijoje su 800 daininin
kų; 1933 m. liepos 16 d. Chica
goje irgi 800 daininkų; 1939 m. 
rugsėjo 10 d. New Yorke apie 
3,000 dain.

1939 m. Muzikos komisiją su
darė: kun. J. Simonaitis — gar
bės pirm., Al. Aleksis — vice- 
pirm., J. Brundza — sekreto
rius, A. Visminas ir J. Jankus 
— nariai.

Centralinį darbo komitetą su
darė; J. B. Laučka — pirm., 
dr. Aldona Šliupaitė ir K. Kru- 
šinskas — vicepirmininkai, A. 
J. Mažeika — sekretorius, P. 
M. Barzikauskas — iždininkas 
ir jo bendradarbiai Alb. Trečio
kas ir dr. A. Petrikas.

Nors chorui šventėje teko

stovėti ne ant paaukštinimo, 
bet ant lygių grindų, bet jo mil
žinišką išvaizdą ir programos 
tirštą, masinį skambėjimą ten 
buvusieji ir šiandien dar šiltai 
prisimena. Linkėtina, kad ir šių 
metų didžiulis apie 1,400 daini
ninkų sąskrydis paliktų nema
žesni įspūdį. O kadangi sueina 
25 metų sukaktis, kai iš tos pa
čios vietos praskambėjo lietu
viška daina ir 40 metų sukak
tis nuo pirmosios Dainų šventės
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TELEVIZIJAS 

paprastas ir spalvotas nebrangiai 
baisau. Už patarnavimą vietoje $? 
už dirbtuvės darbą $10 ir dalys 
Pritaikau 26-tą stotį.

J. MIGLINAS
2549 W. 69th St II*. PR 6-1063 
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SIUNTINIUS Į LIETUVA, 
TAIP PAT IR MAISTĄ 

SIUNČIA
Llcenzijuota lietuvių įmone regis

truota U.S. Depart. of Justice
COSMOS PARCELS EXPRESS 

Corp.
MARQUETTE GILT PARCELS 

SERVICE
8212 8. Halsted, Chicago 8, III. 

Tel. CA 5-1864
2439 W. 60 st. Ir 2608 W. 60 St., 

Chicago 20, III. 
Tel. — WA 5-2737

DIDELIS PASIRINKIMAS me
džiagų ir visų kitų Lietuvoje pa
geidaujamų prekių PAPIGINTO
MIS KAINOMIS.
Akordeonai. siuvamos mašinos, 
skalbimo mašinos, automobiliai, 
motociklai, pianinai Iš Europos 
Ir Sov. Sąjur.ios BandSUų.
Ved6jal: Edv. ir Vyt. Žukauskai

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

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

DARGIS
DRUG

STORE
2425 W. Marquette

Road

Lietuvoje, tad ir šiemetinį dai
nininkų sąskrydį New Yorke, 
kaip dvigubai sukaktuvinį, rei
kia laikyti labai reikšmingu 
mūsų chorų kultūros raidoje.

PAGRINDINIS DR 
AUTOMOBILIŲ 

4318 S. W este m, 
4ay. ST. ACiERBA

SMULKŪS 
PATAISYMA 
Chicago 9, III

LA >-17 »o

ST. ŠARAUSKAS, dipl. automatinių trans
misijų ir motorų specialistas, prie trans
misijų išdirbęs 12 metų, PAŽANGOS ga
raže, SINCLAIR gazolino stotyje, atidarė 

transmisijų ir motorų taisymo skyrių. PAŽANGOS ga
raže atliekami ir kiti darbai: mašinų išlyginimas, (bo- 
dy) dažymas, automatinis plovimas ir daug kitų darbų.

2637 West 47th Street, Telef. LA 3-9663
CHICAGO 32, ILLINOIS

TURTAS $87,000,000

Standard Federal
SAVINOS AND LOAN ASSOCIATION

4192 ARCHER AVĖ. 
Telef.:

— CHICAGO, ILLINOIS 60632 
VIrginia 7-1141

REZERVAI $8,500,000

Už taupmenas mokame

PASKOLOS NAMAMS

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

9 iki 4 v. v. Seštad. 9 iki 12 v.

—

la yra atkreipusi ir Hollywoodo dėmesį. 
Kauai saloje buvo filmuojama daug scenų 
atogrąžinio turinio filmams. Šios salos Hae- 
na paplūdimys yra nufilmuotas didelio pa
sisekimo susilaukusiame “South Pacific” 
filme.

Kauai sala domėjosi ir Rusijos caras, ku
ris buvo čia atsiuntęs Aliaskos tarnyboje 
buvusį vokietį — gydytoją dr. G. A. Schef- 
ferį, kilusį iš Petersburgo, su misija kaip 
nors salą padaryti Rusijos protektoratu. Iš 
pradžių vokiečiui sekėsi. Prie Waimea upės 
jis gavo leidimą patatyti 30 akrų tvirtovę, 
kurioje 1817 m. plevėsavo Rusijos caro vė
liava. Vėliau, kai gydytojas bandė perimti 
salos valdymą į savo rankas, daug kam jo 
veikla nepatiko. Amerikiečiams darant spau
dimą salos karaliui, vieną dieną dr. G. A. 
Schefferis su visa įgula iš salos buvo išva
rytas. Dabar tos tvirtovės griuvėsiai liudi
ja tik caro vilčių neišsipildymą.

Garsusis Hanalei slėnis. Jame tarp melsvų kal
nų ir upės tvaska ryžių laukai, žaliuoja taro 

šakniavaisiai.

dividendus kas 3 mėnesiai

ĮSIGYTI AR TAISYTI

IUSTTN MACKIEVVICH, Jr., 

Prezidentas
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SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio Iki penk
tadienio 10 iki 11 vai ryto 
nlais ir sekmadieniais nuo 
8:80 vai. ryto. Vakarais 
I vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IS 

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

715» So. Maplevrood Avė.
Chi«Mro 29, III.
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LAIKE 
ATOSTOGŲ 

nuo rugpiūčio mėn.
15-tos dienos

YRA 
UŽ DARYTA

Seitadlo 
8:80 Iki 
pirmad

WOPA

niiiiiimiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiifiimim
MOVING

J. NAUJOKAITIS 
Ilgų metų patyrimas 

Apdraustas perkraustymas 
WA 5-9209 Chicago, III.
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Sugrįšim rugsėjo mėn™
3-čię dieną

Prašome patikrinti savo 
receptus dėl pakartotinų iš
pildymų.

Dėkingi esame už Jūsų 
paramą.

CHARLES P. DARGIS
Reg. Pharmacist

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:

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

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

Vedėjas J. LIEPONIS
Pirmad. ir ketvirt., nuo 9 iki 9:30.' kitom dienom nuo 9 iki 6 v.v. 
Penktadieniais vakare Iki 9:30 vai. vakaro. Sekmadieniais atdara 
nuo 12 iki 5 valandos.
Liepos ir rugp. mėnesiais abi krautuvės sekmadieniais uždarytos. I

Japonų ir kinų rankomis užsodinti ryžių laukai. 
Ryžiai čia auginami primityviu būdu, bet jie 
daug skanesni už moderniai auginamus Cali-

fornijoje

Stebėtina, kad ir tokioje mažoje saloje 
dar iš šiandien yra tokių vietų, kur dėl 
aukštų uolų nei sausuma, nei iš jūros pusės 
lar žmogui neįmanoma įžengti.

Vingis virš legenda rinės — uždraustos salos

Kai saulė slinko vakarop, mūsų lėktuvas 
darė vingį 17 mylių nuo Kauai virš uždraus
tos salos, apie kurią yra skleidžiamos pa
sakos, legendos ir kitoki spėliojimai. Visiems 
spėliojimams pagrindo sudaro faktas, kad 
į tą salą galima patekti tik su jos savinin
ko laidimu. O salos istorijos lapas yra toks.

Prieš šimtą metų viena škotiškos kilmės 
šeima laivu išplaukė iš N. Zelandijos į Ka
nadą. Nutarė žiemą praleisti šioje Niihau 
saloje. Praleidę kelis mėnesius saloje, susi
žavėjo jos klimatu ir nutarė Niihau salą nu
pirkti. Tuo laiku Havajų karalius Kameha- 
meha IV salą pardavė už 10 tūkst. dol. Prie
do jis dar išsiderėjo pianiną. Minėta šeima, 
nupirkusi salą, pakvietė čion būrį havajie- 
čių, pastatė jiems reikalingus trobesius, 
bažnyčią, mokyklą, pasodino medžių ir kt. 
Šiandien be anos škotų šeimas įpėdinių sa
loje gyvena dar apie 250 havajiečių. Pragy
venama iš paukščių, avių, arklių ir galvijų 
auginimo, nes žemdirbystė dėl stokos gėlo 
vandens neįmanoma.

Niihau saloje nėra automobilių, nėra te
levizijos aparatų, policijos, nėra kino teat
rų ir net šunų. Nesigirdi ir anglų kalbos. 
Tarpusavyje naudojama tik senoji, muzika
li havajiečių kalba. Ši grupė, atsiskyrusi 
nuo civilizacijos teriojamų kitų salų, užkon
servavo čia savo kalbą, tradicijas ir kultū
rą ir apsisaugo nuo besiskverbiančių sveti
mų įtakų. Kaip teigiama, jie savo gyvenimu 
uždraustoje saloje labai patenkinti.

Būtinas ryšys su kitomis salomis vis 
dėlto yra palaikomas. Iš jų tik kartą į sa
vaitę atpaukia laivas — sampanas su rei
kalingomis prekėmis ir išveža išaugintus 
paukščius bei gyvulius. Tik ypatingiems rei
kalams panaudojamas ryšys radijo bango
mis. Ir tas modernus ryšys tik visai nese
niai atsirado. Ilgą laiką ryšys buvo palaiko
mas vien laužais ir balandžiais. Dar retkar
čiais šios salos paaugliai yra nuvežami į 
Kauai salos aukštesniąją mokyklą, nes Nii
hau sala turi tik pradinę.

Skleidžiama kalbų, kad saloje gyvenan
čios šeimos pasižymi nepaprastus religingu

mu. Jie visi šeimose bendrai meldžiasi ir 
gieda himnus. Jei tik vienas šeimos narys 
anksti rytą turi vykti į darbą, tai liekantie
ji namuose taip pat keliasi kartu bendrai 
šeimos maldai.

Tai vienintelė sala Havajuose, kurioje 
galėtume pamatyti, kaip Havajai atrodė 
prieš šimtmetį, jei gautume leidimą jon 
įžengti.

Saulei leidžiantis jau buvome ratu ap- 
skridę daugiau kaip 900 mylių virš Havajų 
salyno, o kai iš Honolulu aerodromo pasie
kiau savo viešbutį Waikiki„ atogrąžinį dan
gų jau puošė rožinės ir violetinės spalvos. 
Viešbučiai skendo vakaro santėmiuose. Tik 
mėnulio sidabrinis atspindys mirguliavo ban
guojančiame vandenyne.

(Pabaiga)

Jūros bangos plauna mistiškos Niihau salos 
krantus.



APIE MELĄ SOVIETU
LITERATŪROJ

Kadaise tebuvo tik dvi rusų 
literatūros — sovietinė ir emig
rantinė. Tačiau pastarajame de
šimtmetyje prie jų prisijungė 
trečioji — vidinės emigracijos 
literatūra. Jos autoriai Rusijo
je paprastai išsiunčia savo kū
rinius į Vakarus — atsarges
nieji slapyvardėmis, drąsesnieji 
tikromis pavardėmis. Taip die
nos šviesą išvydo Pasternako 
“Daktaras Zivago”, taip vaka
rus pasiekė Terco surrealisti- 
nės apysakos, Jesenino-Volpino 
filosofiniai fragmentai, Valeri
jaus Tarsio romanai, šiandien 
tų vidinių emigrantų sąrašas 
gausus ir svarus. Jų balsas — 
tai Rusijos intelektualų balsas.

Šį pavasarį i-usų vidinių emig
rantų raštija praturtėjo nauju 
įnašu. Paryžiaus žurnalo “La 
Lettre Nouvelle” redaktorius 
Jean Nado paskelbė gavęs ži
nomo rusų rašytojo ilgą laišką, 
pasirašytą Ivanovo slapyvarde, 
ir jį paskelbė prancūzų ir ang
lų kalba žymiajame žurnale 
“Encounter”. Čia pateikiame 
mūsų skaitytojams šio svarbaus 
laiško santrauką.

Ivanovas rusų rašytojų vidi
nę būseną aprašo remdamasis 
Konstantino Simonovo drama 
“Ketvirtasai”. Tos dramos vei
kėjai yra amerikiečiai, bet joje 
nagrinėjama sąžinės problema 
yra sovietų inteligentijos mo
ralinio nuopuolio ir sąžinės 
graužimo atspindys. Pasak Iva
novo — “nuo 1956-jų metų so
vietų inteligentijos sąžinė vis 
labiau nerimsta, nes savo šir
dies gilumoje jie gerai žinojo, 
kokį vaidmenį jie vaidino di
džiojoje apgaulėje”. Net ir šian
dien — pabrėžia Ivanovas — 
jie neišdrįsta visa ko pasakyti 
ir apie sovietinę buitį kalba 
amerikietiškų vardų priedango
je. Ir taip — “vienas melas pa
gimdo kitą, ir mes visi tebegy
vename melų viešpatijoje” — 
rašo Ivanovas.

Kodėl sovietų intelektualai 
klaupėsi prieš Staliną ir jį gar
bino — klausia Ivanovas. Ar 
jie tai darė nuoširdžiai? Komu
nistų partija tvirtina, kad jie 
tikrai buvo ištikimi Stalinui, bet 
Ivanovas tai paneigia. Stalino

laikmečiu sovietų intelektualai 
elgėsi kaip prostitutės, ir taip 
gimusi šitoji veidmainystės for
ma.

Savo laiške Ivanovas prime
na ir kitą rusų rašytoją, kuris 
nudavė rašąs apie Ameriką, bet 
tikrovėje apdainavo priespaudą 
Rusijoje. Tai poetas Voznesens- 
kis savo poemoje “Trikampė 
kriaušė” jis kalba apie negrų 
persekiojimą, bet turi galvoje j 
rusų poetų likimą. šiandien I 
Voznesenskis yra puolamas ir 
įžeidinėjiamas, bet niekas ne
gali pareikšti, jog jis, kaip ir 
Simonovas savo “Ketvirtaja
me”, rašo apie įvykius Sovieti- 
joje. Tai pasakyti reikštų pri
pažinti, kad sovietų rašytojai 
sąmoningai protestuoja prieš 
KP centrinio komiteto nusikal
tėlišką politiką. Tai reikštų pri
sipažinti, jog Sovietijoįe esama 
ideologinio nesutąrimo. Bet So
vietų Sąjungoje neįmanoma ne
sutikti su centriniu komitetu. 
Vienybė, monolitinė vienybė 
yra pagrindinis reikalavimas. 
“Šiandien mes visi pasitikime 
Chruščiovu, — ironiškai pareiš
kia Ivanovas, — kaip kadais 
Chruščiovas pasitikėjo Stalinu!”

Kodėl sovietų rašytojai ir 
žurnhlistai praleidžia didžiąją 
savo gyvenimo dalį girtuokliau
dami? — klausia Ivanovas. Į 
tai jis atsako Konstantino Si
monovo žodžiais: “Kiekvienas 
sąžinės graužiamas žmogus jau
čia patraukimą prie butelio”...

Kalbėdamas apie Ivanovo 
laišką, žurnalo “La Lettre Nou
velle” redaktorius Nado pareiš
kia : "Teisybės ištroškusiems ra
šytojams ir menininkams tegali 
padėti tik pilnutinė Tiesa! So
vietų Sąjungoje šiandien eg
zistuoja giliai įsišaknijęs teisy
bės troškulys. Ivanovas nusi
pelno mūsų padėkos, nes jis iš
kalbingai tą troškulį išreiškė”.

Ivanovo laiške atsispindi ir 
pavergtosios Lietuvos rašytojų 
buitis: begalinio melo migla, są
žinės graužimas, bandymai už
simiršti alkoholyje ir teisybės 
troškulys. Mes neabejojame, 
kad ir nevieno lietuvio rašytojo 
sąžinės šauksmas pasieks Va
karus, kaip juos pasiekė Ivano
vo laiškas. V. R.

Ašaros Nuotrauka Algimanto Kezio, S.J.

PASTABOS IR NUOMONĖS

Dar truputis dėl L. D. straipsnio 
"Patriotizmas ir egoizmas"

Perskaičiau L. D. straipsnį 
“Patriotizmas ir egoizmas" ir 
A. Razmos “Atviras laiškas lie
tuviškai spaudai”. Abu autoriai, 
atrodo, sutinka ir pritaria vie
nas kito minčiai, o ji, mano su
pratimu, išeitų tokia; Jei esi 
patriotas, duok pinigų; jei tavo 
pavardė nefigūruoja milijoni
niame ar kuriame kitame fon
de, jei neduodi Šiluvos koply
čiai, jei neduodi šimtinės čia ar 
čia — esi išsigimėlis, nevertas 
lietuvio vardo.

Perskaitai tokį straipsnį ir 
susimąstai. Jei šiandien eilinis 
lietuvis dirba fabrike antvalan- 
džius, jei žmona, grįžus iš dar
bo, pati skalbia, eina keliais per 
kambarius ir dirba lietuviškoj 
organizacijoj, kad jos vaikai 
sektų tėvų pėdomis, jei tėvai 
taupo centus, kad galėtų savo 
vaiką išsiųsti Europon studi
juoti — ar galima tokį žmogų

pavadinti egoistu? Ar galima 
iš jo reikalauti, jog jis dar pu
sę metų dirbtų antvalandžius. 
kad galėtų 10% atiduoti ku
riam nors fondui? Ar jis egois
tas, jei net nesuspėja pavalgy
ti ir turi bėgti į posėdžius, su
sirinkimus ir t.t.?

Nekalbu apie Chicagą. kur 
uždarbiai geresni; bet ne visi 
lietuviai gali gyventi Chicago
je! !

Artinasi mokslo metų pra
džia. Kas organizuos lietuviš
kas mokyklas? Kas mokės už 
jas pinigus? Daugumoje tie, ku
rių pavardės nefigūruoja tūks
tantininkų sąrašuose. Daugely
je vietovių reikia samdyti pa
talpas, samdyti mokytojus. Vai
kus reikia vežioti po 20-30 my
lių į pamokas, bet, mielieji, jūs 
vis tiek esate egoistai, nes ne
davėte $1,000!

Nesakau, kad milijoninis fon-

Du kiemai automobiliams pastatyti 

veltui. Į vieną galima įvažiuoti iš 

Western Avė., o kitas užpakaly namo.
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Bet ar nepergreit metam akme
nį: “Egoistas!” Tai skaudus 
žodis! L. D. ir A. Razmos ra
šytus straipsnius daugumoje 
skaito tie “egoistai”. Tebūnie 
man leista palenkti ir kitą laz
dos galą ir užtvoti tūkstanti
ninkams. Dauguma jų (kartoju 
— ne visi, bet dauguma) vaikų 
j lietuviškas mokyklas nevežio- 
ja, su vaikais lietuviškai sun
kiai (jei dar išvis!) susikalba, 
bet jie yra patriotai, jie ne 
egoistai.

Ir kyla mintis: o galgi ge
riau sutaupyti ir atiduoti $1,000 
ir būti garbingu patriotu, negu 
plėšytis tarp darbų, lietuviškų 
mokyklų ir nedėkingų bendruo
menės darbų? B. K.

M O V I N G
Apdraustas perkraustymae 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
8415 8. Lituanica Avė. 
Tel. FRontier 6-1882

M O V I N G
K AERENAS per krausto baldu* 

kitus daiktus Ir iš toli. Miešti 
leidimai ir pilna audrauda.
2047 W 67 PI. WA 5-8063

PELNYKITE 1
Dividendus Ketvirčiais

VISOMS TAUPYMO SA-TOMS
TAIP... pa.M mm Jūs turite pnsl- 
rlnklmų įvairių taupymo sųskaltų 
atitinkančių Jūsų reikalavimams...

ATVYKITE TUOJ PAT
Dividendai išsiunčiami paštu 

ketvirčiais 
INV'ESTMENT sąskaitoms.

Indeliai apdrausti iki 110,000.00 
FederalinOs Valdžios įstaigos.

Ilgo termino paskolos perkant 
namus. Jokių baudų už prieš 
terminą atmokėtas paskolas.

ST. ANTHONY
SAVINGS & LOAN ASS’N 

1447 S. 49th Ct, Cicero 50, Iii.
NEMOKAMA VIETA AUTO

MOBILIAMS
Telefonai: 050-0380 ir 242-4305 
Joaeph F. Gribaiutkas, Exec. Sek-

NAUJAUSIOS MADOS PLAUKŲ 
ŠUKUOSENA, išpildoma prityru
siu šukuotojy.

Artistic Beauty Salon
2711 W. 71st St., tel. HE 6-1098

Sav. VL. ANDRIJAUSKAS

Ola pat galėsite pirkti aukštos rūšies 
kosmetikos priemones.

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

Automobilio nelaimės atveju skambinkite
(In case of accident call)

G R 6 • 7 7 7 7 24 hour tovving service
Karoserijos taisymas, stabdžiai, motorai, tepimas ir 

smulkūs pataisymai.

BODY & FENDER WORK
PAINTING, MECHAN1CAL REPAIS

2423 W. 59h St., Chicago, III., 60629
Savininkas — MIKAS CESAS

Čia galite netik gerai ir nebran
giai pavalgyti, bet atšvęsti krikš
tynas, vedybas, sukaktuves ir ki
tokias Jūsų šeimynines ar visuo
menines progas.

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

%

AND LOAN 

ASSOCIATION

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

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

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

Marąuette Parke - - Amerikos Lietuvių Sostinėje
6245 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO 36,

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

ILLINOIS GRovehill 6-7575

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

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

Čiureni Dividend 
on Investment 

Aceountfl

• ^aoftaaOab
• CoAaga Mmm Šoviny
• Hmm Mertgogo Umb

• Koma baprovamo* U >81
• Chrlatmoi Ovb
• Imured FamBy SavUga
• Motery Pvfeftc Sarvteo
• Al fypoi of VovroMo
• Praa tommuRfty roooM lar ywr arfordiodoe 

maatlngi
• Coih cbacki ond pay oB fomly blth wifh our 

»paciol monay ordar chachi. No tarytai tatergt 
to mambari

• U. 1 Poifol $tomp MocMno Sarvtat
• Sali and redeam U. S. Bondt
• Two lorga frea porkkąg lota
• Drlva-ln Window
• Sova-by-MoH Kih
• Travalert Choclrt
• Sofa Dapotlf Bo*o«
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KULTŪRINIS SAVAITGALIS ATEITININKŲ 
SENDRAUGIŲ STOVYKLOJE DAINAVOJE

šiandien, baigiant ateitinin
kų sendraugių stovyklą Daina
voje, įvyksta Dailiojo žodžio 
koncertas. Vakare įvadinį žodį 
apie Kristijoną Donelaitį (Kon
servatyvus ar pažangus Done
laitis?) tara Kazys Bradunas. 
Savo kūrybą skaitys šie mūsų 
poetai - rašytojai: Kazys Al
menas, Vitalija Bogutaitė-Keb- 
lienė, Kazys Bradunas, Kęstu
tis Keblys ir Julija švabaitė- 
Gylienė.

Šioje ateitininkų sendraugių 
stovykloje praeitą pirmadienį 
atidaryta taipgi meno paroda, 
kuri Čia tęsis dvi savaites. Pa
rodoje dalyvauja: Petras Alek

sa su penkiom skulptūrom, Vi
da Krištolaitytė su penkiais pa
veikslais, sesuo Mercedes, S.S. 
C. su penkiais paveikslais, Sta
sė Smalinskienė ir Zita Sodei- 
kienė su trim paveikslais, Gied
rė Žumbakienė su dviem pa
veikslais ir Algirdas Trinkūnas 
su dviem paveikslais.

Gi rytoj (sekmadienį), už
darant ateitininkų sendraugių 
stovyklą ir pradedant bendrą
ją studijų savaitę, dr. Juozas 
Girnius Dainavoje skaitys pa
skaitą, kurioje bus apžvelgtas 
išeivijos dvidešimties metų kul
tūrinis gyvenimas.

Regina Matuzonytė-Ingelevičienė Kūrėjo kambary

POPIEŽIUS PAULIUS VI ŠELPIA IR LAIMINA L.K.M. 
AKADEMIJA

storesnės knygos kaina nusta
tyta 10 dolerių (L.K.M. aka
demijos nariams — 6 dol.), į- 
skaitant ir persiuntimo išlaidas. 
Labai svarbu, kad knygą, kuri 
savo išvaizda ir turiniu nė kiek 
nemenkesnė už panašius kitų 
tautų leidinius, įsigytų visi aka- Žemaitijoje, 
demijos nariai ir ragintų savo 
draugus bei pažįstamus tą pat 
padaryti. Reikia nepamiršti, 
kad juo didesnis bus išplatintas 
išleistų leidinių skaičius, juo 
lengviau bus galima išleisti se
kančius Akademijos leidinius, j keletą dvarų. Keli dvarai iš ,io bu- 

i vo atimti už dalyvavimą 1863 m.
La'cai girtiną ir visiems sek-' 3ukiiime. Tada jis persikėlė į Zu-

nybės laikus, tačiau ir vardą kito
kį nešiojo. Ne Pilsudskiai tai bu
vo, bet Giniotai. Vienas jų gimi
nes atstovas dalyvavo Horodlės 
suvvažiavime 1413 metais.

Pilsudskių pavardę XVI amž. ga
vo Stanislovas Giniotaitis, Tokiu 
vardu buvo vadinamas jo dvaras

Ta giminė, nors ir sena, niekuo 
labiau nepasireiškė Lietuvos kultū
roje ir politikoje.

Išga.rsėjo tik Juozapas Pilsuds
kis, kuris buvo Lenkijos diktato
rium. Jo tėvas buvo paveldėjęs net

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Manufacturers

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

VIrginia 7-7258-59

• Lietuviškasis Shakespear’o 
vakaras Chicagoje. šiemet, vi
sam pasauliui minint 400 metų 
nuo anglų didžiojo dramaturgo 
gimimo, Scenos darbuotojų są
junga metų pabaigoje Chicago
je rengia Shakespeare’o kūry
bos vakarą. Scenoje bus paro
dytos ištraukos šių garsiųjų jo 
veikalų: iš Hamleto, iš Makbe
to, iš Vasarvidžio nakties sap
no, iš Daug triukšmo dėl nieko, 
iš Otelio ir Ričardo III, iš Ve
necijos pirklio ir Juliaus Ceza
rio. Ištraukų įtarpose bus pa
teikta pluoštas dramaturgo so
netų lietuviškajame vertime.

• Baigminiai Birutės Pūke- 
levičiūtės filmo “Aukso žąsis” 
darbai, šį savaitgalį mūsų akto
riai, įsijungę į Birutės Pūkele- 
vičiūtės premijuotosios pasakos 
“Aukso žąsis” nufilmavimą, pa
kartotinai vėl suvažiuoja ir su
skrenda į New Haven’ą, Conn. 
garsiniam teksto įrašymui. Bal
so įrašymus daro Povilas Ja- 
siukonis. Iš Chicagos šį kartą 
ten vėl vyksta: L. Barauskas, 
A. Dikinis, Z. Kevalaitytė-Vi- 
sockienė, K. Veselka ir St. Pil
ka. Filmą tikimasi pateikti žiū
rovams šių metų pabaigoje.

• Komp. kun. VI. Budreckas 
pagal J. Maironio giesmę “Ap
saugos Aukščiausias”, kuriai 
muziką sukūrė Česl. Sasnaus
kas, aranžavo angliškąją versi
ją “Protect us, o Father”, skir
tą amerikiečiams. Anglišką 
tekstą, pagal J. Maironio gies
mės turinį, paruošė sesuo M. 
Leoną, pranciškietė. Komp. 
Budreckas sukūrė muziką miš
riam chorui ir vyrų chorui. Iš
leido “Muzikos Žinios”., Išleista 
dviemis laidomis, dedikuojant 
lietuvių koplyčiai paminklinėje 
Washingtono šventovėje, prisi
menant taip pat Amerikos pa
šventimą Marijos globai. Leidi
nių viršelius tvarkė dali. prof. 
V. Jonynas. Vieną viršelį puo
šia nuotrauka Marijos Nekalto 
Prasidėjimo šventovės Washing- 
tone, o kitą — nuotrauka Ši
luvos Dievo Motinos statulos, 
sukurtos skulpt. Vyt. Kašubos, 
esančios Putname, Conn. Leidi
niai pavadinti “Hymn for Ame- 
rica”, Komp. kun. VI. Budrec- 
ko melodijos gali būti naudoja
mos ir lietuviškam šios giesmės 
tekstui.

• Naujas “Baltic Rcvievv” 
numeris. New Yorke leidžiama
me “The Baltic Review” Nr. 27 
vedamuoju įdėtas buv. VLIKo 
pirm, ir buv. “Baltic Review” 
redaktoriaus dr. A. Trimako 
nekrologas. Be to paskelbti 
straipsniai: V. Sidzikausko apie 
Pabaltijo valstybes policentrinė- 
je eroje, E. Roosaare apie JAV 
ir Pabaltijo valstybių konsula- 
rinius ryšius, L. Vahter apie 
darbo vergiją Estijoje ir K. 
Dzilleja apie pavojingiausią ko
munizmo ginklą — rusų šovi
nizmą. Taip pat paskelbtas ir 
šen. K. B. Keatingo pareiški
mas apie sovietų kolonializmą 
Lietuvoje.

• Lietuviai ir afrikietiškos 
pasakos. Nijolės Zobarskaitės 
paruoštą ir dail. Prano Lapės 
iliustruotą Afrikos liaudies pa
sakų rinkinį “The MountainDo- 
ves” išleido St. Zobarsko vado
vaujama Manyland Books lei
dykla. Knygai įvadą parašė Cla- 
rence Decker, Fairleigh Dickin- 
son universiteto profesorius. 
Knygoje sudėta daugiau kaip 
dvidešimt įvairių Afrikos tautų 
pasakų, kuriose išryškėja tų 
kraštų pasaulis. Pasakose vei-

Dail. Prano Lapės afrikietiškųjų 
pasakų iliustracija

Vos tik tremtyje atsikūrus 
Akademijai, jai vadovaujanti 
Centro valdyba ėmėsi rūpintis 
sudaryti Romoje Lietuvos re
liginio gyvenimo dokumentaci
jos centrą - archyvą. Privačių 
ir proginių iniciatyvų nepaka
ko, reikėjo sistemingo, su at
sidėjimu atliekamo medžiagos 
rinkimo. Tai buvo galima pra
dėti vykdyti 1963 m. pradžio
je, dėka Amerikos Lietuvių ka
talikų religinės šalpos teikia
mos paramos. Per ištisus me
tus tą darbą dirbo kun. R. Kra
sauskas. 1964 m. pradžioje ta
čiau iškilo nauji sunkumai: AL 
KRŠ atsisakė toliau šį reikalą 
remti. Nenorėdama nutraukti 
moksliniam Lietuvos pažinimui 
svarbų darbą, Centro valdyba 
kreipėsi į šv. Tėvą, prašydama 
tam reikalui šalpos. Popiežius, 
nežiūrint, kad šalia eilinių Va
tikano administracijos išlaidų 
ypačiai didelių sumų pareika
lauja Visuotinio Bažnyčios su
sirinkimo pravedimas, prašymą 
priėmė, paskyrė pašalpą ir su
teikė savo Apaštalinį Palaimi
nimą.

Centro valdybos posėdis. Pas
kutinis prieš vasaros atostogas 
Centro valdybos posėdis įvyko 
š. m. birželio mėn. 21 d. Jame 
patvirtinta L.K.M. akademijos 
suvažiavimo New Yorke progra
ma, svarstyta ir nustatyta ką

tik pasirodžiusių Suvažiavimo 
Darbų V tomo kaina, pasitarta 
apie Akademijos leidinių plati
nimą, patvirtintas vienas nau
jas židinys, priimti du nauji na
riai.

Suvažiavimo reikalai. Suva
žiavimui Ruošti Komitetas New 
Yorke jau sudarė suvažiavimo 
darbų programą, kuri netrukus 
bus išsiuntinėta drauge su pa
kvietimais į suvažiavimą ir bus 
paskelbta spaudoje. Centro Val
dyba nuoširdžiai kviečia visus 
akademijos narius laikyti sau 
garbės pareiga dalyvauti Vl-ja- 
me akademijos suvažiavime. Iš 
Centro valdybos į New Yorką 
atvyks: pirmininkas — prof. 
dr. A. Liuima, SJ; II vicepir
mininkas — kun. dr. J. Vaiš
nora, MIC; iždininkas — kun. 
dr. Pr. Brazys, MIC ir archy
varas — prel. dr. V. Balčiūnas. 
Be to suvažiavime dalyvaus ir 
reikalų vedėjas kun. R. Kra
sauskas.

“Suvažiavimo Darbų” V to
mas. Jis jau atspausdintas ir 
šiuo metu išsiuntinėjamas jį 
anksčiau užsisakiusiems ir ja
me išleistų straipsnių autoriam. 
Iš visų kitų laukiame užsaky
mų. Stambios (XVI 647 psl.), 
už Suv. Darbų IV t. dvigubai

tiną pavyzdį davė dr. A. šerkš
nas, kuris užsisakė 5 Suvažia
vimo Darbų V t. egz., nes lei
dinys yra toks svarus ir turi
ningas, jog gali būti vertinga 
dovana sukakčių, švenčių, var
dinių ir kitomis panašiomis pro
gomis.

Naujas L.K.M. akademijos ži
dinys. Centro valdyba š.m. bir
želio 21 d. posėdyje patvirtino 
naujai įsteigtą L.K.M. akade
mijos Montrealio židinį. Naujo
jo židinio pirmininku išrinktas 
kun. dr. Feliksas Jucevičius.

lavus Pabradės valsčiuje.

ST. ZABRODSKAS
MIESTO IR NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS
Atlieka remonto, perstatymo ir na

mų statybos darbus, cemento darbus, 
elektros Įrengimus ir kt. Išrūpina 
reikalingus leidimus, iš miesto val
dybos namų statymui, pertvarkymui 
ar remontavimui.

Visas darbas yra garantuotas 
apdraustas.

2040 West 52nd Street, 
Tel. PR. 8-7887 

CHICAGO, ILL., 60609

Siunčiami siuntiniai
LIETUVĄ
ir kitus kraštus

Didelis pasirinkimag medžiagų 
kitų prekių.

EXPRESS GIFT PARCEL C0.
3320 S. HALSTED ST., LA 3-2021 

Liusė Kavaliauskienė

l

ir

ir

Pilsudskių giminė Lietuvoje bu
vo laibai sena. Ji sieke dar pago-

PILSUDSKIO GENEOLOGIJA
Lietuviška valgykla. Gražiausias lietuviš
kas restoranas, kuriame gaminami lietu

viški valgiai.
Atdara nuo 6:00 valandos ryto lkl8:00 

valandos vakaro.

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

JADVYGA Ir JUOZAS BARTKUS, Savininkai

i

MARŲUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite pirkdami čia 
įvairių filmų foto aparatus ir 
jų reikmenis. Pasinaudokite 
patogiu planu atidedant pasi
rinktus reikmenis Kalėdoms. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atdara pirmad. 
ir ketvirt. vakarais iki 9 vai

3314 Wesf 63rd Street

SEGHETTI TRAVEL BUREAU, Ine. 
2451 S. Oakley Avė., Chicago, III. 60608, YA 7*3278 
Aprūpins Jus pilnai kelionėms, sutvarkys jums ke
lionės dokumentus, parūpins bilietus lėktuvais, trau
kiniais, laivais ir autobusais keliauti Europoje, Azi
joje ar kituose kontinentuose, taipgi Pietų Ameri
koje, Kanadoje ir įvairiose vietose Amerikoje. Įstai
ga atdara 6 dienas savaitėje.

kėjų tarpe apstu dramblių ir 
hienų, tai yra tokių gyvulių, 
kokių lietuvių pasakose beveik 
neužtinkama. Įdomu tačiau, kad 
lapė ir pas afrikiečius vaizduo
jama gudria, sugebančia apgau
ti net hieną. Knygos aplanką 
ir iliustracijas darė dail. Pra
nas Lapė. Jos tokios vykusios, 
kad net gaila, jog vienos pui
kiausių kada nors matytų ilius
tracijų atiteko Afrikos tautų 
pasakoms išryškinti.

• Skulpt. G. Jakubonis už 
ieškojimus mene. Skulpt. Ged. 
Jokūbonis “Tiesoje” (nr. 150, 
birž. 28) pasisakė už monumen
taliąją skulptūrą — jai reikia 
erdvės, ją turi pamatyti kuo 
daugiau žmonių. Paskutiniai du 
menininko darbai — antkapiai. 
Pirmasis jų, tai “valingosios, 
revoliucinių kovų dalyvės” Eu
genijos Tautkaitės antkapis, 
antrasis jau be partinio štam
po — tai dail. J. Vienožinskio 
skulptūrinis portretas. I^eseniai 
Jokūbonis buvo nulipdęs me
dalį K. Donelaičio sukakčiai pa
gerbti. Leningrade, Monetų rū
muose jau kalamas bronzoje šio 
medalio tiražas. Kokie meninin
ko sumanymai? Jis norįs įam
žinti Lietuvos grožį. Jo nuo
mone, skulptoriai turį naudoti 
kuo įvairesnes formas, meni
nius sprendimus, konstrukcijas, 
medžiagas ir čia esanti plati dir 
va ieškojimams.

Chicago 29, Illinois
Tel. PR 6-8998

Pristatome Visokių Rūšių 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LITWINAS, Prez. I 

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

teikiame nemokamai
Raštlnč atdara kasdien nuo 8 vai. 
ryto iki 6 vai. vakaro ir šeštadie

niais likt 3 vai. p. p.

• STAINLESS

• ALUMINUM

• N VLON-VINYL

• RAUDONMED.

• PUŠŲ

SPALVOTO

GARANTUOTI
VISI DARBAI

14 metų puikios 
darbuoties

Pesimistas yra asmuo, kuris 
serga jūros liga per visą gyvenimo 
kelionę. — Anon

Šio pasaulio būdas yra augš- 
tinti mirusius šventuosius ir per
sekioti gyvuosius. — N. Howe 1

A-1MODERNHOME
4516 S. Washtenaw Avė.

Nemok, apkainavimas tel.:

CL 4-4600

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. B. PIETKIEWICZ, Prez.

2555 West 47th St. Tel. LAfayette
PLENTY OF FREE PABKING

PINIGAI ĮNEŠTI

sąskaitas

I t

Naujas aukštas dividendas 
mokamas už investavimo

Mūsų erdviose patalpose 

turime didžiausį pasirinkimą 

visų moderniškų baldų, elek

trinių krosnių, radijo ir tele
vizijos aparatų, šaldytuvų ir 

kitų namams reikmenų.
LIETUVIŲ IŠTAIGA

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

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3*4711
Atdara pirmad. Ir ketvlr. 9—9 vai., antr., treč.. Ir šeštadieniais nuo

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

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

buraa ANTRAD. Ir PENKT.......................... 9 v. r. iki 5VALANDOS: pirm, n ketv. .................... 9 v. r. iw s
ŠEŠTAD. 9 v. r. Iki 13 v. d Trečlad. uždaryta

STEIN TEXTILE CO.

Pirksit nebrangiai ir gausit sukaktuvinę dovaną
Stein Textile bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilno

nių, šilko, nylons, taffetą, aksomo, angliškų medžiagų paltams 
ir kostiumams siuntimui artimiesiems į Lietuvą ir tolimąjį Si
birą už žemas kainas! Gavom spec. medžiagų paltams kaip vy
rų, taip ir moterų: veliūro, čineilos, “needlepoint” ir kitų.

616 West Roosevelt Road, Chicago 7, III. 
TELEFONAS — HARRISON 7-3737

Jefferson St., Chernin’s aikštėje.
Atdara kasdien Įskaitant ir sekmad. nuo 9:15 r. iki 5:30 vak. 

Pirmadieniais uždaryta.
Nemokama vieta mašinoms už kampo j šiau r

SUTAUPYSITE MŪSŲ

SUKAKTUVINIAM IŠPARDAVIME

...... . ... ''"'j;...
NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervčlu

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

AMERICAN BONDING COMPANY
AMERICCAN INDEMN1TY COMPANY 

DUBUQUE PIRE & MARINE INSURANCE COMPANY 
FIREMAN’S FUND INSURANCE COMPANY 

FIREMAN’S INDEMNITY COMPANY
INDUSTRIAL INSURANCE COMPANY 

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

PEARL ASSURANCE COMPANY 
RELIANCE INSURANCE COMPANY 

UNIVERSAL INSURANCE COMPANY 
WESTERN FIRE INSURANCE CO. 

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

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

Telefonas CEntral 6-5206



FILMŲ ĮVAIRUMAI
STASE SEMĖNIENE

Nemoketa perduot svarbios ne v*et0Je baltųjų smalsumas 
ir opios temos I ” ““ “'-y3“ ,-x—

Ar galėtų kada nors baltasis ne»7 seksualiu, gyvemmą. 
žmogus suprasti, ką iš tiesų 
jaučia negras, būdamas juoda-. 
odžiu? Kįaųsiipas nėra akade
miškas. Šiuo metu, kai rasinės] 
diskriminacijos problemos už
kliudė savo zenitą, kaip dar nie
kad ligi šiol, filmų gamintojas 
Julius Tannenbaum paskubomis 
sprendžia filme odos spalvos 
klausimą nepaprastu atvirumu.

“Blacjc Likę Me” pagrįstas 
baltojo pietiečio — Texas laik
raštininko John Howard Grif- 
fin patyrimais tikrame gyveni
me. Jis, Antro pasaulinio karo, 
apakintas, eilę metų mąstė ir 
priėjo išvados, kad vienintelis 
pagrindinis skirtumas tarp bal
tojo ir negro yra jųjų odos 
spalva. Tą jis pasiryžo įrodyti, 
pavirsdamas juodaodžiu ir gy
vendamas, kaip negras, krašto 
pietų gilumoje bei parašydamas 
knygą apie savo pergyvenimus. 
Žurnalistas pajuodino laikinai 
savo odą ne kokiais tepalais- 
dažais, bet chemikalais, vais
tais ir saulės lempa. Ta pras
me filmas tampa 1964 m. “Gent- 
lemen’s Agreement” (šiame fil
me buvo sprendžiamas žydų 
klausimas JAV), stengdamasis 
atsakyti klausimą: “Kaip jau
čiama?”

Filmas, pastatytas pagal tą 
knygą, nėra pavyzdys, kaip jis 
turi būti apšlifuotas. Tai lyg 
paskubomis sustumtos kaladė
lės, nekreipiant dėmesio atitiko 
ar ne. O jau pagrindinio cha
rakterio — James Whitmore 
išvaizda visai neįtikinanti. Ji at
rodo ir kalba taip, kuo tikru
moje yra — baltasis ir iš šiau
rės valstybės, tiktai padengtas 
tamsiu grimu.

Tik vienam, vieninteliui neg
rui buvo duota proga pasireikš
ti, išvystant įdomų tipą. Jis yra 
Richard Ward — batų valytojo 
Burt rolėje.

Tuo tarpu, kai autentiškai at
vaizduotas visas neapykantos 
biaūrumas bei neteisingumo 
nuogybė ir neturėjimas reika
lingiausių patogumų negrams 
pietiniuose miestuose, tekste vi
siškai bereikalingas ir labai ne
skoningai įvestas pataikavimas 
pilkajai miniai — žiūrovui. Tai

I ir išpūstos prielaidos, liečian- 
’ iMno no jmi onlzaimlini rrinronima
Mažų mažiausiai tris kartus fil
me be reikalo minimi tie daly- 

I kai.
Yra ir techniškų minusų: su

grįžtančios į praeitį scenos su
maišo žiūrovą, dialoguose silp
nai perduodamas garsas, o pub
likos prailgintas juokas svar
biausiose scenose, kurios turi 
gilesnį, paslėptą humorą, daž
nai apkrauna baltojo ausį, besi
stengiančią rūpestingai atsver
ti šio filmo socialinę vertę. Tik 
suaugusiems ir tai su rezervais.

Iš vikingų amžiaus
Prieš kiek metų Kirk Doug- 

las ir Tony Curtis bendromis 
jėgomis pastatė didingą filmą 
“The Vikinga”, kuris sutraukė 
jiems nemaža milijonų dolerių.

Dabar Richard Widmark ir 
Sidney Poitier pasirodo pana
šiame epe “The Long Ships”, 
kuris nemažiau išreklamuotas, 
bet yra tik vienas tų kvailų fil
mų. Widmąrk yra nutrūkt
galvis vikingas, sudaužąs savo 
tėvo brangiuosius laivus. Sid
ney Poitier yra maurų šeikas 
su neįkainuojamu haremu. Tai 
iš vikingų amžiaus prie Adria- 
tikos krantų.

Vikingas Rolfe išsigalvoja pa
sakoti apie šv. James aukso 
varpą, trijų vyrų aukštumo. Le
genda pasakoja, kad šis bran
giausias visų pasaulio turtų bu- 
vo padarytas iš aukso, pagrob
to Kryžiaus karo karių Bizan-

Regina Matuzonytė-Ingelevičienė Apokalipsė

SIUNTINIAI — DOVANOS Į SSSR

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
(Llcensed by Vneshposyltorg)

EXEKUTYVIS OFISAS
1530 Bedford Avė., Brooklyn 16, New York — Tel. IN 7-5522

DĖMESIO DĖMESIO

Pranešame, kad pagal naują susitarimą tarp Vnešposyltorg, Maskvoje ir Package Ex- 
press jau dabar galite siųsti savo giminėms ir draugams siuntinius j SSSR, jie nieko netu
rės primokėti gaudami įvairiausių produktų siuntinių-dovanas, kurie bus sudaryti iš SSSR 
gamintų pirmos rūšies produktų.

Čia nurodytos kainos yra VISOS IŠLAIDOS produktams parinkti ir jiems nu
siųsti j bet kurią SSSR dalį.

Užsakyti siuntiniai sudaromi Maskvoje, Odesoje ir Rygoje.
Siuntiniai bus įteikti gavėjui po 10-20 dienų užsakymui atėjus į Maskvą.
Siuntiniam galima užsakyti ir delikatesus, tarp jų — juodąją ikrą, vėžių konservus, špro

tus, saldainius ir kitus.
Siuntėjas gali siųsti dovaninių siuntinių kiek nori. Yra ir paruošti, standartiniai siun

tiniai, arba galite pasirinkti produktus patys iš katalogo.
Firma atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais ir 

sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos po pietų.

MŪSŲ SKYRIAI:
BROOKLYN, N. Y. 1530 BEDFORD AVĖ. IN 7-6465
NEW YORK 3, N. Y. 78 SECOND AVENUE OR 4-1540
NEWARK. N. J. 314 MARKF.T STREET — MI 2-2452
SOUTH RIVF.R, N. J. 46 VVHITEHEAD AVENUE — CL 7-6320
UTtCA, N. Y. 963 BLEECKER STREET — RE 2-7476
COHOES, N. Y. 13 SARGENT STREET — FE 7-2727
FARMINGDALE, N. J. FREEIVOOD ACRES —- 363-0404
PHILADELPHIA 23, PA. 631 W. GIRARD AVENUE — PO 9-4507
ALLF.NTOWN, PA. 126 TIGHMAN ĘTREET — HE 5-0415
ROCHESTER 5, N. Y. 558 HUDSON AVENUE — BA 5-4210
LOS ANGELE8 4. CAL. 107 SO VERMONT AVENUE — DU 5-6550
CHICAGO 22, ILL. 1241 NO. ASH1.AND AVENUE — HIT 6-2818
BALTI MORE 81. MD. 1600 FLEET STREET — DI 2-4240
RTFFATO, NEW YORK 701 FILLMORE AVENUE —- TX 5-0700
DETROIT 12, MICH. • 11601 JOS CAMl’AU AVENUE — TO 8-0298
HARTFORD «, CONN. 643-47 ALBANY AVENUE — CH 7-5164
JERSEY CITY. N. J. 303 BROVĖ STREET — HE 5-6368
SYRACUSE 7, N. Y., 1200 South Avenue — GR 5-9746
OLEVELAND 13. OHIO 1028 KENIIAVORTH AVENUE — PR 1-0696
HAMTRAMCK, MICH. 11336 JOS CAMPAU AVENUE — TO 9-3980

REIKALAUKITE MOŠŲ NAUJŲ KATALOGŲ SOVIETINIAMS PRODUKTAMS 

Dovanų pristatymas ir apsauga garantuojama.

SKAIDRIOJI 80 Proof VODKA

RICCADONNA IMPORTED VERMOUTH 
Dry or Sweet 30 oz. Bottle

MILLER HIGH LITE BEER
Case of 12—12 oz. Throw Away Bottles $“| .79

CUSENIER IMPORTED THREE STAR
COGNAC Fifth $3.98

PRINCE HUBERT DE POLIGNAC
Imported Three Star Cognac Fifth $£J;29

GRAIN ALCOHOL 190 Proof U. S. P. Fifth $4..89

GAULTLEIl IMPORTED BLACKBERRY or
APRICOT LIQirElR Fifth $3.39

STOCK 10 YEAR OLD V.S.O.P.
IMPORTED BRANDY Fuil quart $4.9 8

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLŠ GELINYČIA
Goriausios gilta d» vestuvių, banketų, laidotuvių 

Ir kitų papuošimų
2448 W1ST «M 1TBBBT

Teist PB 8-48M PB 8-4884

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijų Nariai

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138—1180

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 8. MICHIGAN AVĖ. Tel. OOmmodore 4-2228

STEPONAS C. LAGKAWICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1218
1314 W. 23rd PLACE TeL VIrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
1348 S. CALIFORNIA AVĖ._________ Tel LAfayette 8-3572

Skaitykite ir platinkite dienr. Dranga.

Atbudimo galia (guašas)A. Tamošaitienė

ALOYZO BARONO "SAULES 

GRĮŽIMAS"

(Atkelta iš 2 psl.)

tijoje. Tačiau mauras patiki to 
lobio buvimu ir pavartoja bai
siausius kankinimus paslapčiai 
išgauti.

Fotografinė prasmė yra daug 
stipresnė už patį tekstą. Filmas 
prasideda puikiai su įdomiom 
mozaikom ir stebėtinom jūros 
nuotraukom. Tada gi pamažu, 
bet užtikrintai nusileidžiama į

muštynes, su nuolatiniu bota
gu ir įvairiom sadistinėm kan
kinimo formom.*

Filmas pagamintas mėgstan
tiems nuotykius, bet ir tie ne
turėtų jo vertinti rimtai, nors 
jam pastatyti ir išleista $6,000, 
000.

Gaila neįvertinto Poitier ta
lento. Jis vienas pačių stipriau
sių ekrano aktorių, akademinės 
premijos laureatas, gavo nedė
kingą rolę, dėvėdamas senoviš
kus brangius rūbus ir barzdą, 
kurie, kaip geram aktoriui, ab
soliučiai nieko gero jam nepri
duoda.

Moraliniu atžvilgiu turi peik
tinų vietų bet kuriai žiūrovų 
kategorijai.

dėm nerūpestingai lakoniškas. 
Aprašomosiuose įtarpuose jis 
kūriniui vargu ar ką beprideda:

“Ėjo vis tolyn ruduo. Skrido 
paukščiai ir lietaus debesys, ir 
vėjai, ir krito lietus, ir kašto
nų kekės, ir lapai, ir kiekvieną 
Šeštadienį ant kerčių kabėjo 
nauji paveikslai ir naujus vaiz
dus matė žmonės”. (22)

“Buvo vėlyvo rudenio penk
tadienis. Pro debesų pilkas pro
peršas švystelėdavo besilei
džianti saulė, ir vėl ją tuojau 
uždengdavo, rodos, kartu su ja 
besileidžią debesys. Pilkšvai pa
raudę. Medžiai šlamėjo, baig
dami barstyti rusvus lapus, lyg 
nupliekstus tos besileidžiančios 
saulės. Radijas skelbė, kad bū
sianti naktį šalna, tačiau pava
karys nebuvo šaltas”. (117)

Nejučiomis susidaro įspūdis, 
kad pats rašytojas tokiais vaiz
dais ir nori kaip galima grei
čiau reikalą užbaigti. Tačiau, 
klausimas kyla, ar iš viso reikė
jo pradėti? Ir dar trumpoje no- 
yelėje, kur kiekvienas sakinys 
turėtų būti reikalingas, turėtų 
ką nors duoti ar tai personažo 
būtiniausių bruožų išryškinime, 
ar tai nuotaikos sukėlime, ar 
(svarbiausia) veiksmo pastu- 
mėjime į priekį.

Nežiūrint visų čia suminėtų 
ydų ar nesklandumų “.Saulės 
grįžimą” reikėtų skirti prie ge
resniųjų Aloyzo Barono knygų, 
pąj būt dėl to, kad trumposios 
novelės žanras, matyt, yra ar
timiausias šio rašytojo dvasiai. 
Viename įvykyje atrasti gelmę 
ir prasmę, įdomiai ir gana in
triguojančiai jį perduoti Aloy
zui Baronui visada sekėsi ge
riau, negu sukurti tvirtą, pa
stovią ir vientisą daugelio to
kių įvykių grandinę, atrasti 
jiems bendrą prasmę, padaryti 
juos neatplėšiamai reikalingus 
tosios prasmės išryškinimui.

DRAUGAS, šeštadienis, 1964 m. rugpiūčio 8 d.

Nenorėčiau, kad šios pasta-, mano supratimu, A. Baronas 
bos būtų palaikytos rašytojo yra pajėgus mūsų literatūrai 
“vanojįmų”, . tačiau jeigu kąą.jluoti dąųgiąu negu “Saulės grį- 
norą,įžiūrės išvalą ( o ir mapo £imu” parodo, jis neapsiriks 
didelį norą bei tikėjimą!), kąd, Į mano intencijose.

FRANK’S T. V. & RADIO, Ine.
8240 S. HALSTED ST. Telef.: CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 
RADIO, STEREO APARATŲ. PARDAVMAS IR TAISYMAS 

ORO VĖSINTUVAI — AIR CONDITIONING

TĖVAS IR SŪNUS M
MARŲUETTE FUNERAL HOME V" 111 FS

TRYS MODERNIOS KOPLYOID*
2533 West 71 st St. Telef. GRovenlIi 0-2345*6
1410 S. 50th Avė., Cicero, T0wnball 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

ilT T" ® RADIO (LIETUVIAI)
I I-V Sav. DAN LIUTIKAS

Cį>yį|Į J TAISYMAS yra mūsų SPECIALYBE. VISŲ GAMYBOS • 
GREITAS patarnavimas • GARANTIJA • KREDITAS.

2412 WEST 71ST ST. CHICAGO, ILL, 60629. TEL.: 471-2446

5%
______ _______ on Investment bonun 

4U% DIVIDENDŲ MORAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS. 
Vi 1 metų Investavimo bonus mokame 4*4% dividendų kas pusmeti ir 

dar Išmokame po_______ už kiekvienus metus, 4 metams praėjus.
BRIGHTON SAVINOS AND LOAN ASSOCIATION

4071 ARCHER AVENUE, CHICAGO 82, ILLINOI8
Valandos: Plrmad., antrad., Penktad. Ir šeStad. 9 v. r. — 4:10 p, p, 

Trečlad. uždaryta: ketvlrtad. 9 v. r. — 8 ▼. ▼.

current dlvidend

savtnineo

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO 
3011 West lllth Street

Didžiausiu Paminklams Planą 
Pasirinkimu Vlmune Mieste 

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienu bloku nuo kapinių

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLkCIOs
4605-0? South Hermitage Avenue 

fig ' Tel. YA 7-1741-2
4330-34 South California Avenue
Telefonai LF 3-0440 ir LA 3-9852



AMERIKOS LIETUVIS 
VILNIUJESPYGLIAI IR DYGLIAI

Red. Dr. S. AL1ŪNAS

Kiauliška Chruščiovo istorija Švedijoj
Paršiukas su Nikitos paveikslu buvo pritemdęs taikos chorizontus

Uiiiiitt

20-TIES METŲ BĖGIMO JUBILJEJUS
Metuose 1964-tuose sukanka 

didis jubiliejus, metų dvidešim
ties nuo pradžios mūsų bėgi
mų ir bėginėjimų.

Bėgimo lenktynės buvo to
kios smarkios, kad atsigrįžome 
atgal tik už Kybartų, Kretin
gos, už Jurbarko... Pirmą vie
tą šitame bėgime laimėjo, be
rods, pats Vlikas.

Tolimesnės lenktynės bėgime 
jau vyko Prūsijos ciecorystėje. 
Čia bėgimas buvo jau su kliū
timis — nuo vieno miesto iki 
kito, nuo vieno pereinamojo la
gerio iki kito, nuo vienos bom
bų duobės iki kitos. Bėgama

liją, Venecuelą, Argentiną ir ki
tas tolimas šios ašarų pakalnės 
vietas. Pirmenybę laimėjo tie, 
kurie turėjo dėdes ar tetas A- 
merikoje.

Jau gerokai apšilus kojas šio
je didžiosios laimės šalyje — 
Amerikoje, prasidėjo vėl neti
kėtai skubūs ir greiti bėgimai. 
Niekas jau nebebėga nuo bol
ševikų, bet bėga žmonos nuo 
nuosavų vyrų, aukotojai nuo 
rinkėjų, veikėjai nuo išrinkimų 
į postus ir klausytojai nuo iš
kilmingų prakalbų.

Gi 
Ant. 
žimą

Ir

Viešint šauniajam Sovietijos ponui 
Chruščiovui Švedijoje, staiga, lyg 
pagerbiant kompartijos nugyven- 
dintą ūkį, Stokholmo gatvėse pa
sirodė paršas, su šauniuoju Chruš
čiovo (arba kaip švedą’ sako Kriu- 
sės) veideliu ant kiaulikės šono.

<=-

buvo visaip — nuosavomis ko
jomis, traukiniais ar gaspado- 
riškais vežimais. Finišas buvo 
Bavarija arba Bodeno ežero pa
krantės. Pirmas vietas bėgime 
su kliūtimis laimėjo tie, kurie 
turėjo daugiausiai lašinių ir sa- 
magono.

Aptilus karo prajovams, pra
sidėjo tretysis bėgimo periodas. 
Buvo tada bėgama į Unros sto
vyklas, arba iš vienos stovyk
los į kitą stovyklą, žiūrint, kur 
daugiau Unra davė cigarečių.

Išbėgama buvo iš tų stovyk
lų, kur paketėlius suvalgė ir 
cigaretes surūkė patys Unros 
direktoriai su savo oficierko- 
mis.

Toliau tuose unrinių gėrybių 
metuose bėgimai pamažu ėmė 
slopti. Jau buvo nebebėgama, 
bet tik bėginėjama aplink Un
ros direktorius, oficierius ir 
maisto bei dantų šepetėlių san
dėlius.

Bėgimams ir bėginėjimams 
visai nuslopus, prasidėjo trep- 
sinėjimai. Trepsinėjimų lenkty
nes laimėjo tie, kurie lageryje 
po lova augino kiaules.

Pagaliau, linksmai laikui bė
gant, laimingose stovyklose (ta
da žmonės sėdėjo vietoje, o bė- 
go tik laikas), bėginėjimai ir 
ttepsinėjimai pavirto į šokinė
jimus. Visi šoko lenciūgėlius, 
klumpakojus ar blezdingėles. 
Šoko visiems, kas tik pasipai
niojo ant tako: amerikiečiams, 
anglams, prancūzams, šoko ir 
vokiečiams.

Tada buvo bėglių aukščiau
sia linksmybių ir gerbūvio ga
dynė.

Nusibodus šokiams, prasidė
jo visokių važiavimų gadynė. 
Niekas jau nebebėgo, bet lai
vais plaukė nebeskubėdami į 
Ameriką, Kanadą, Cilį, Austra-

Du profesionalai

Blogai apsirengęs žmogelis, 
vaikščiojo miesto gatve, lyg ko 
ieškodamas. Vienas apgavikas, 
tai pastebėjęs, tuojau priėjo ir 
paklausė, ko šis žmogelis ieš
kąs? Žmogelis parodė raštelį 
ir paprašė perskaityti. Raštely
je buvo parašyta, jog su juo 
siunčiamas 500 dolerių vertės 
paketas, kurį šis žmogus turįs 
įteikti vienam, plačiai mieste 
žinomam pirkliui.

— Kaip gerai, kad aš tams
tą sutikau! Tas paketas kaip 
tik man yra siunčiamas! — su
šuko apgavikas. — Tai aš jį 
paimsiu, ir tamstai nebereikės 
toli eiti. Labai ačiū!

— Gerai, ponuli, — tarė žmo
gelis, — bet man buvo žadėta, 
kad už pristatymą gausiu 25 
dolerius.

Apgavikas mielai padavė tam 
žmogeliui 25 dolerius ir, paketą 
pasiėmęs, nusiskubino; tačiau, 
paketą parsinešęs namo ir at
plėšęs, jartie rado keletą gelž
galių.

pabaigai galima priminti 
Gustaičio tremtinišką grį- 
iš Gili:
jei tėvynė vėl kada mane 

pamiltų,
Sugrįšiu Garliavon maiše 

salietros miltų. 
Ten pabarstys manim rugelį 

ar tabaką 
Ir rudenį supils į samagono 

baką, 
Ir laisvės metai grįš, apsukę 

didį ratą, — 
Ak, ir nugers mane į jūs visų 

sveikatą.
Alb. Pliumpis

—o—

Laiko sąvoka
— Jonuk, kur mama?
— Ji prieš penkias valandas 

išėjo pas kaimyną penkioms 
minutėms pasikalbėti.

KALBOS KLAUSIMAI
— Vadinasi, jūs važiuojat j 

Prancūziją. Ar jūs neturėsite 
sunkumų, taip menkai tą kalbą 
mokėdamas, prancūziškai susi
kalbėti.

— Aš tai ne, bet prancūzai.

— Aš neturiu piršlybų biuro 
ir rašau kaip man atrodo.

Vyt. Meškauskas

DVIEJŲ PARTIJŲ SISTEMA

Sistema amerikoniška 
yra visai kitoniška.
Čia prievartos nieks nedaro, 
Sibiran nevaro,
j kacetus neuždaro, 
nekankina, 
nenaikina.

4
čia balsavimus, rinkimus, 
lyg virvės traukimo žaidimus, 
dvi partijos tik imas: 
respublikonai
Patogumas vispusiškas,
ir demokratai
(abu tie patys ponai)
ir vargšai amerikonai 
por amžius neatsikrato
(kaip voverė rato...) 
profesionalų amžinų valdižos 

ponų.

be žiaurumų, 
nerusiškas: 
ir žmonės su demokratija sočiai 

prisižaidžia,
ir Į>onai iš savo rankų niekados 

valdžios nepaleidžia.
t

Malonu 
turėti gerą ĮHtną. 
Bet kad tas mūsų ponas geras 
darosi kartais ružavas.

Kriusė išsigandęs sukėlė ant kojų 
visą Švedijos policiją, emvedistai 
sušaukė Maskvoje mitingus, kad 
švediškos kiaules grso pasaulio 
taikai ir gali užtemti komunisti
niai horizontai. Diktatoriaus gar
bės išgelbėjimui Stokholme pradė
tos kiaula'tės gaudybos.

Čiuk, čiuk, būk gera, pasiduok, 
eik į koegzistenciją, nebijok 
Chruščiovas nepaskers. Jei tu ne- 
pasiduosi, kenkia Švedijos ir Sov. 
Sąjungos taikai, komunizmo tvir
tovė braška, komun'zmas žlunga, 
svečias Kriusė daužo stalus ir 
alpsta, matydamas kiaulišką 
kompartijos galą.

Pagaliau viskas baigta. Chruščiovas laiLmėjo. švediška kiaulaitė pa
teko ant koegzistencijos meškerės. Ją tempia ginkluoti vyrai, ko
munizmas išgelbėtas ,taika išsaugota. Švediška kiaulaitė neišprovokavo 
karo su Sov. Sąjunga, Chruščiovas už nuopelnus taikai apdovanojo 
kiauliagaudžius Lenino ordinais, Maskvoje iššauta iš patrankų tūks
tantis šūvių, kad Chruščiovas Švedijoj tebuvo tik laikinai sukiaulintas

Kiek labiau negu kultūros ir koeg- 
sistencijos šalininkai gerbia lais
vę ir neria pro Švedijos policijos 
garbingas kojas. Jai nusispiaut 
į kultūrinį bendradarbiavimą ir 
komunistinių aušrų užtemimus bei 
diktatorių pykčius.

Lietuvis komunistas Lietuvoj 
ir Amerikoj

Amerikitis lietuvis klausia 
| Vilniaus studento;

— Pasakyk, koks skirtumas 
tarp lietuvio komunisto Ameri
koj ir Lietuvoje?

— Lietuvis komunistas Ame
rikoje miega doleriuose, o Lie
tuvoj partijos susirinkimuose. 

Gegužės pirmoji
— Koks skirtumas tarp ge

gužės pirmosios nepriklausomo
je Lietuvoj ir dabar? — klau
sia vėl ekskursantas.

— O gi toks, kad nepriklau
somoj Lietuvoj gegužės 1 d. 
šventė drąsieji, o dabar gegu
žės 1 d. švenčia bailiai.

Broliškumas
— Pas jus dabar labai pro

teguojamas broliškumas su ru
sais. Ar tikrai broliškumas di
delis? — klausia Amerikos lie
tuvis.

— O, taip, — atsako vilnie-

tis, — mes mūsų prekes pakrau
nant į vagonus, o broliški rusai 
patys išsigabena ir patys Mask
voj išsikrauna.

Automobiliste
Jadvyga, važiuodama auto

mobiliu, užvažiavo ant praeivio, 
jį sužeidusi teisinasi:

— Nesuparntu, kaip tas ga
lėjo man atsitikti, tuo, ką aš 
aš žinau apie važinėjimą auto
mobiliu, pilną knygą prirašyti 
galėčiau.

Sužeistasis piktai atsakė:
— Bet tuo, ko jūs nežinot, 

galit -pilną ligoninę priguldyti.

“Aš susirūpinęs; man žmona 
pasakoja beveik kiekvieną nak
tį sapnuojanti, jog aš milijonie
rius”.

“Laimingas tu; mano žmona 
atsikėlus tokiu mane laiko”.

PRAGARINE ANTOLOGIJA

SPAUDOS APŽIŪRINĖJIMAS
“Ateities” Kreivose šypseno

se jaunimas taip pasakoja apie 
tėvynę:

"Prisimenu žilą motulę ir pli
kagalvį senelį. Prisimenu gra
žią mergelę ir juodbėrį žirgelį. 
Tada buvo laikai, kada jojom 
slibinais į karą, o žirgais pas 
mergeles.

Prisimenu tuos šaltibarščius, 
tuos kaldūnus ir svogūnus. Gi
ra plaukė upėmis, o midus tau
rėmis. Kartais buvo ir stipres
nio. Ožkutės lakstė pievomis, o 
krankliai šaudė kulkosvaidžiais 
iš medžių. Lakštingala čiulbėjo 
linksmas meliodijas, varlės krio
kė, o krokodilai šoko linksmas 
polkutes.

Prisimenu tas bedieviškas dai
nas, kurias man Mykolas 
navo. Apie Zosę ir Izoldą, 
tarinką ir kas man trūko, 
simenu subatos vakarėlį,
suktiniai, tai sumuštiniai. Po to, 
vėliavos iškeltos plakės, rinkos 
vyrai, linksma buvo. Pakely su
gedo Fordas. Albion priglaudė 
kaulus.

Taip, prisimenu savo gimti
nę, kurioje močiutė slyvas rin
ko, gimtinėje, kurioje senukas 
varnas gaudė, o jos į jį kuku
rūzais šaudė. Taip tai mano se
na gimtinė. Palikome bėrus žir
gus, jaunas svajones. Paliko su
griuvęs Fordas Albion mieste
lyje”.

— Šluota rašo apie ranką ši
taip:

Buvau ranka.
Stipri geba ranka.
Jeigu jau tindavau, 
tai ne bet ką.
Jei ką įduodavau, 
tai būdavo tvarka.
Laikiau, ką tik galėjau, 

žabotą.
Dabar pati laikausi, bet... už 

grotų.

Pa-

Būrimo problematika

Poniutė pas kortų spėjiką 
klausia:

— O ką daugiaau jūs korto
se matot?

— Aš matau, kad jūs susi- 
tuoksit su turtingu ponu. Jūs 
jį įsimylėsit ir išvažiuosit po- 
vestuvinėn kelionėn į Italiją.

— O gal jūs galite pasakyti, 
ką į tai pasakys mano vyras?

dai- 
ka- 

Pri-
Tie — Ar pasižadi mylėti vyrą? — 

klausia kunigas jaunąją.
— Aš taip pat! — sušunka vie

na iš žiūrovų bažnyčioj.

—o—

Benjaminas Franklinas išra
do elektrą, bet tas kuris išra
do elektros skaitliuką, tas gavo 
už tai užmokesnį.

— Moterį klausti, kiek jai 
metų, yra tas pat, kaip pirkti 
vartotą automobilį. Zinai, kad 
mylios atsuktos, tačiau nežinai 
kiek.

— Moteris ginčuose visada 
turi paskutinį žodį. Jeigu po to 
ką nors sakys vyras, tai jis tuo 
pradės antrą ginčą.

Ir dviejų partijų sistema 
jau darosi opi problema.

Jeigu žmogus nevyktum atostogų, tai iš kur žinotum, kad ir kasdieninis darbas nėra taip jau labai sunkus

Vieną dieną vis dvilinka prieš 
barzdočių kacapėlį besilenkianti 
Vilnis šūktelėjo, kur dabar yra 
-įsnd snutJjĮtiBd ‘įSįbj, ’įbįobu 
rodė, kad lygiai ten, kur ir bol
ševikai. Jie susitiko su trečiais 
bendrininkais velniais. Apie tai 
yra daug eilėraščių. Jonis Aluo- 
na rašo:

Būk drūts atvykęs, o Džugaš- 
vili,

Į belzebubo raudoną pilį.
Tuojau Pinčiukas paruoš tau 

stalą,
Bičiuli, mauksi ne vodką — 

— smalą!
O Vyt. Jiesia eiliuoja:
Kai tėvas Stalinas numiręs
Nuėjo į pragarą lyg koks did

vyris,

Du raudoni poneliai pasirengę vie
nas kitam pamankštinti visai ne 
proletariškus pilvus.

Tuoj jam velniai nukabino 
medalius

Ir gerai krėtė į kaulelius.
O Aliūnas štai kaip pavaiz

duoja tą šaunų susitikimą:
Ir kilo baisos suirutės,
Velniai sujudo pragare,
Kai Stalinas ten pasipūtęs
Išlipo velniškam dvare.
Gi ten pragaruose irgi yra 

troškimų, tai apie tokį vieno 
velnio troškimą rašo A. Gus
taitis :

Kai pragaruos ten tik smalą 
laka,

O ją užkanda gal tik žole,
Aš nupirkčiau čia Cadillacą
Ir išvažiuočiau su gražuole.
Gi Balys Pavabalys viską iš

aiškina, kad tie pragarai tai yra 
sovietija. Esą;

Net pekloj nėra tiek vietos,
Kiek peklų yra sovietuos.
Vienas laisvas tavo žodis, 
Visą šimtą jų parodys.

T-s

Karolis Marksas išgyveno 65 
metus ir pamatęs, kad nėra so
cialinės globos, mirė.

Geriausia savo bėdom kitam 
nesiskųsti, nes pusė žmonių ne
nori žinoti, o kita pusė paten
kinta tuo, kas tave ištiko.

Poetų ir liaudies kūrybos
Prieš vestuves vyras galvoja, 

ką jam mergina pasakė, gi po 
vestuvių užmiega, dar jai be
kalbant.

modernizacija \|ACAT'ty/Xr

Kanadiškoj spaudoj
yr

*
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“Tėviškės Žiburiai’’ išspaus
dino šią Vyt. Kastyčio K. Gri- 
gaitytės eilėraščio “Na tai kas” 
modernizaciją:

Man šį vakarą bedažant 
peroksidu plaukelius

Širdužėlė pranašavo
tris turtingus jaunikius!

Jeigu fordu atvažiuos, 
Nesuras manęs namuose.
Kad ant kito kaklo pasikar

tų — 
Neatkelsiu aš jam kiemo var

tų.
Jeigu biuiku pasirodys, 
Jam meilesnį tarsiu žodį.
Nors duris į namą atdarysiu, 
Bet nekviesiu į seklyčią.
Jeigu kadilaku ties namu su

stos — 
Nesiklausiu aš daugiau ma

mos — 
Jam atversiu visą gryčią 
Ir ant rankų nešiu į seklyčią, 
O paskui lyg tai nedrąsiai, 

lyg netyčia 
Paprašysiu aš knygutės rau

donos.

Jei knygutėj tūkstančiai kal-

Man širdelė nedrebės:
Jam tada aš tiesiai pasakysiu, 
Kad jis vienas ir širdyje, ir 

akyse,

Kad su juo važiuoju į baž
nyčią.

Na tai kas, na tai kas,
Jei Las Vegas ir atrištų vėl 

rankas!

“Nepriklausoma Lietuva” da
vė eilę modernių patarlių:

Kala melus, kaip Girkalnis.
¥

Giriasi, kaip Vienybės ir Tė
vynės Balso redaktoriai...

¥
Įtikinėja savo nekaltumą, 

kaip Vienybė.
¥

Toks iš tavęs daktaras, kaip 
Bimba.

¥
Tu toks Lietuvos žinovas, 

kaip dr. Margeris.
¥

Mizernas, kaip tikras Mizara.
¥

Nedakeptas, kaip Albinas 
Morkus.

Nauja suknelė yra taip pat kaip 
automobiliB. Didžiausia kaina yra 
jos priedai.

STASYS LIEPAS

GYVANAŠLĖS 
SPEKTAKLIS

Ruošiantis naujai operetei 
Bostone

Visi i talką tad! Pakart plepius! 
Pradėkim šio koncerto kūrybinius 

darbus. 
Jo programa maždaug tokia bus: 
Pirmam išeit į ugnį Liepai klius. 
Atmetęs tragiškų raliavimų kvai

lystę, 
šį kartą jis pralinksmins mus, 
Vaizduodamas perBų šachą hare

mo karalystėj. 
Po jo išeis Gustaitis, ir jis galingu 

tonu, 
Su Valentinos karštumu, trauks 

ariją Samsono, 
Į širdį ir į pianiną rankom įsiki

bęs.
O po sėkmingo arijų debiuto, 
Staiga patekęs operiniu liūtu, 
Bet būdamas visad pavyzdžiu ori

ginališkos būtybės, 
laužą jam dovanotame gėlių 

krepšyj įžiebęs, 
jo sudegins kaip kreivatikę 

Anapus teisybės. 
Koncerto pabaigai turėsim kažką 

tokio, 
Kas staigmena smogs lyg kuoka: 
Skynėjai laurų ir gėlių — 
Tai Santvaras su Gaideliu. 
Užmiršę Gyvanašlės tragediją 

liūdnoką, 
uuagiai pašoks duetu... rusišką 

kazoką.

Jis,

Ant
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