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SIDABRINIO JUBILIEJAUS GENERALINE
REPETICIJA Čiurlionio ansamblio koncertas Chicagoje

Mūsų periodinėj spaudoj šiais 
metais gausiais straipsniais pa
minėtas ir pasveikintas jubilie
jaus proga, Čiurlionio ansamb
lis paslaugiai atsiliepė į Balfo 
kvietimą Chicagon, kur pereitą 
sekmadienį davė pripildytoje 
publikos Marijos Aukštesnės 
mokyklos erdvioje salėje tarsi 
“generalinę repeticiją” savo su
kaktuvinio koncerto, netrukus 
įvyksiančio ansamblio būstinėje 
— Clevelande.

Nuosavas ansamblio profilis
Per savo sidabrinį amžių čiur- 

lioniečiai, labiau kaip kiti dai
nos ansambliai, užkariavo lietu
viškos visuomenės dėmesį ir 
meilę jausmingai pildomomis 
mūsų liaudies dainomis, liau
dies instrumentais, vyrų ir mo
terų tautiniais rūbais. Gi jų me
no vadovas Al f. Mikulskis, ne
pakeičiamai įsigilinęs į liaudies 
dainų stilių bei jų išpildymo sub
tilumą, magiškai išreikalaudavo 
iš savo ansamblio kiekvienos dai
nelės savitą skambesio grožį, ku
rį perduodavo publikai, kaip rū
pestingai išbaigtą meno kūrinį. 
Visa tai per eilę metų davė an
sambliui nuosavą profilį. Jų pil
doma liaudies daina sutrauk
davo, kaip ir pereitą sekmadienį, 
minias publikos grožėtis vien jų 
pajėgumui įmanomo išreikšti 
liaudies dainos žavesio. Nes liau
dies daina — tai tarsi iš amžių 
į amžius srovenanti lietuviškumo 
arterijos tėkmė, primenanti 
mums, kad esame tos, o ne ki
tos tautos žmonės, nepaisant, 
kuriame žemės kampe begyven
tume. Todėl ir šio ansamblio 
koncertai buvo ir yra lygiai 
svarbūs lietuviškumo išlaikymui, 
kaip ir lietuviškoji mokykla. Di
lelės pagarbos vertas ansamblis 
iar ir dėl to, kad šiuo atveju 
savo jubiliejinio koncerto pro
gramą paaukojo labdarybei.

žingsnis į kitų ansamblių lauką
Koncerto programa didelė, 

Įvairi, su savais ir svečiais so
listais, naujais numeriais bei 
bngsniu į įprastinį kitų an
samblių lauką. (Ją padalintai 
pranešinėjo anglų ir lietuvių 
raibomis net keturios pranešė
jos!) Nečiurlionišku naujumu 
pradėta pirmoji programos da- 
is — su religine lotyniška M. K. 
Surlionio giesme — Sanctus 
r kitų mūsų penkių kompozito- 
•ių sudėtingomis meno daino
ms su solistais, a capella. Pa
jai dainų charakterį čia ir an-
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samblio vyrai pasirodė jau ne 
su tautiniais rūbais. Išklausius 
šių 7 dainų grupę, atrodė, kad 
Čiurlionio ansamblio žengta 
stambus šuolis iš savo meno į 
susibendrinimą su daugybe ne 
vien Chicagoje, bet ir visoje 
Amerikoje stipresnių ar silpnes
nių lietuvių dainų ansamblių, 
dainuojančių viską, nepaisant 
choristų pajėgumo, dainos ska
lės apimties, operinio pobūdžio 
šokinėjimo tonų ir pan., ką tu
rėtų pildyti tik balsai, išėję dai
navimo mokyklas. Tonacijos 
grynumui išlaikyti retai kuris 
ansamblis dainuoja sudėtingas 
meno dainas — be muzikos 
akompanimento. Tokio muziki
nio akompanimento pasigesta 
visoj Čiurlionio pirmojoj septy
nių dainų grupėj, nes, jas išpil- 
dant a capella, buvo girdima 
detonuotų frazių ir nekompak
tiško skambesio.

Vyrų choro duoklė
Antrąją pirmos programos 

dalies keturių harmonizuotų 
liaudies dainų grupę jau daug 
sėkmingiau pildė vyrų choras 
ir ansamblio solistai. Nuotaikin
gai praskambėjo A. Mikulskio 
harmonizuota “Miegelio noriu” 
— bosų prislopintų balsų fone 
tenoro falsetu vedama liaudies 
daina, kurią publika išprašė pa
kartoti. “Dzieduko” pildytojams 
buvo nepatogiai per aukšta to
nacija. Mažiausia tercija žemiau 
ji būtų praskambėjus laisvu 
žaismingumu. Aplamai, iš šios 
dainų grupės įspūdingiausiai 
praskambėjo “Augo kieme kle
velis”, kur vyrų balsai, tarsi 
pasijutę Lietuvos laukuos, su
skambo galinga sutartine.

Moterys laimi kulminacinį 
momentą

Po pertraukos keturias dai
nas išpildė moterų choras su 
solistėmis ir kanklių orkestru. 
Moterys užsirekomendavo pui
kiai švaria intonacija, išpildy
mo įsijautimu, ritmo tikslumu

Henrikas Šalkauskas Gamtovaizdis (akvarelė)
Paveikslas 1963 metais laimėjęs Mosman premiją už akvarelę

Jų išpildyta 
(muzika J. 
Stankienės,

ir aiškia tarsena. 
“Partizanų daina” 
Šimučio, žodž. V. 
kanklių ar. A. Mikulskio) su so
liste J. Krištolaityte - Daugė
liene davė visam koncertui kul
minacinį momentą. Sužavėta 
publika išreikalavo ją kartoti. 
Dainos išpildymo grožiui dide
lis nuopelnas — švelnus, jaut
rus ir darnus solistės jungima
sis su choro moterų balsais bei 
kanklių skambesiu. Aplamai, so
listė Krištolaityte jautriai jun
gėsi kiekvienoj savo dainoj su 
ansamblio daina. Kita ansamb
lio talkininkė — solistė A. Stem- 
pužienė parodė daugiau kontras
tiško individualumo. Pvz. pieme
naitės dainoj jautei ne papras
tą laukų mergaitę, bet viską 
užkariaujančią Carmen, nesu
tampančią su ansamblio stilium, 
vartojančią pernelyg didelę fi
zinę įtampą, vaizduojančią ne 
pildomos dainos žanrą. Pakar
tojus piemenaitės dainą su ne
mažesne įtampa, sekančiose so
listės dainose jau buvo jaučia
ma balso stygų nuovargis. Kiti 
ansamblio solistai — I. Grigaliū- 
naitė, Z. Gobis, H. Johansonas 
ir A. Gilys bei lumzdelininkai 
R. Babickas ir A. Korsakas 
darniai paspalvino pildomas an
samblio dainas.
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PENKI AUSTRALIJOS LIETUVIAI GRAFIKAI
Tokiu vardu pavadinta šį va

karą Čiurlionio galerijoje atida
roma meno paroda. Joje daly
vauja Eva Kubbos, Vaclovas 
Ratas, Henrikas Šalkauskas, Al
girdas Šimkūnas ir Adolfas Vai
čaitis. Meninė kūryba yra uni
versali kalba, todėl nenuostabu, 
kad lietuviai dailininkai Pary
žiuje, Jungtinėse Amerikos Vals 
tybėse, Kanadoje yra tampriai 
įsijungę į vietos meninį gyveni
mą ir savo darbais turtina pa
saulio meninį lobyną. Tačiau

Viktoras Petravičius Spalvotas medžio raižinys
Iš gegužės mėn. 9 d. Detroite atidaromos parodos

F

niekur, tur būt, tokios meninės 
žiežirbos Ifetuviai menininkai nė
ra išskėlę, kaip lietuviai grafi
kai Auustralijoj. Jų atvykimas į 
Australiją yra susietas su Aust
ralijos grafikos “dabarties re
nesansu”, kaip tai yra užakcen
tavęs meno žurnalas “Art and 
Australia” (1964, gegužės 
mėn.). Lietuviai grafikai daly
vauja visose Australijos grafi
kos reprezentacinėse parodose 
Australijoje ir toli už jos ribų, 
jie laimi eiles premijų, įkuria

ten menininkų sąjūdžius — 
“Sydney Printmakers Society”, 
“Contemporary Art Society” — 
yra iniciatoriai pirmosios Aust
ralijos grafikos parodos Sydnė- 
juje 1960 metais. Nesuklysime 
pasakydami, kad lietuviai savo 
kūryba suteikia moderniajai 
Australijos grafikai jos veidą 
ir kryptį. Trumpai susipažinki
me su kiekvienu šios parodos 
dalyviu.

¥
EVA KUBBOS gimė Klaipė

dos krašte 1928 m. (Didšilingių 
k., Šilutės aps.). Studijavo gra
fiką “Hochschule fuer Ange- 
vvandte Kunst” Berlyne ir “Ro- 
yal Technical College” Melbour- 
ne. Suruošė individualią parodą 
von Bertouch galerijoje (1964) 
Nevvcastle bei dalyvavo grupinė
se parodose: Australijos repre
zentacinėje Pietų - Rytų Azijoj- 
je (1962), “Print Biennale” To
kio <1962), Keliaujančioje Aust
ralijos grafikos parodoje Ade
laidėje, Perthe, Sydnėjuje, Nėw- 
castle, Brisbane, Hobart (1963 
—64). Dalyvauja Australijos 
lietuvių rengiamose parodose. 
Laimėjo visą eilę reikšmingų 
premijų bei šiaip atžymėjimų. 
Grafikės darbų galima rasti 
New South Wales, Westem 
Australia, South Australia, 
Queensland vastybinėse meno 
galerijose, Newcastle miesto ga
lerijoje, Commonvvealth kolekci
joje Canberroje, Kuala Lumpur 
(Malaizija) valstybinėje gale
rijoje.

VACLOVAS RATAS gimė 
Dzūkijoje 1910 m. (Paliepio k., 
Seinų aps.). Baigė Kauno Meno 
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PAŽADAI DIVIDENDŲ 
NENEŠA

Niekas, be abejo, nė neban
dys užginčyti, kad Lietuvių 
fondas nepateisino vilčių ir ne
įpylė į mūsų kultūrinį gyveni
mą taip reikalingų lėšų. Vieni 
gavo daugiau, kiti mažiau, ki
ti gal gaus ateityje, tačiau mo
kyklų vadovėliai, viena kita 
jaunimo knyga vargu ar būtų 
galėję pasirodyti be LF para
mos, o premija rašytojams ir 
jaunimui iš viso be fondo tal
kos ar būtų pajėgta suorgani
zuoti. Tie, kurie įnešė savo 
įnašus į Lietuvių fondą, gali 
jausti moralinį džiaugsmą, nes 
jų pinigų procentais, nors ir la
bai maža dalele, remiami mū
sų kultūriniai reikalai, gi trem
tyje išliksime ne vilomis ir ne 
įvairiausiais pagerbimais, bet 
kūrybiniais darbais. Tai, at
rodo, aišku, bet manome, kad 
reikia ir šią tiesą retkarčiais 
pakartoti, nes mūsuose dažnai 
galvojama, kad kulminacinis 
visko atsiekimo taškas yra 
graži rezidencija, kurioj buvo 
suruoštos kokios nors šaunios 
vaišės. Taigi, besidžiaugiant 
Lietuvių fondo dovanomis, ten
ka sustoti ir prie kitų reikalų, 
prie paties to kultūrinio aruo
do augimo.

Turtingi ir neturtingi
Dažnai pasitaiko girdėti, 

kad tas ar kitas yra labai eko
nomiškai prasimušęs. Mūsų 
lietuvių pareiga būti turtin
giems, tačiau mūsų taip pat 
pareiga neužkelti turto ant al
toriaus. Mūsų pareiga ne tik 
turtėti, bet ir tuo turtu padėti 
kurti vertybes, kurios ilgiau 
atlaiko už tavo namų stogą ar 
gražios rezidencijos fasadą. 
Mes turime ne tam, kad paga
liau liktume turto vergu, bet 
tam, kad jis mums tarnautų. 
Norėtume tikėti, kad yra tūks
tantis laisvajame pasaulyj lie
tuvių, kurie gali paaukoti Lie
tuvių fondui po tūkstantį. Ta
čiau faktai rodo kitaip, šian
dien Lietuvių fonde yra 90% 
šimtininkų. Tai labai puiku, 
bet tikrai yra ir tokių tūkstan
tininkų, kuriems tapti tūkstan
tininkais yra smulkmena, juo 
labiau, kad fondui aukojęs ga
li nurašyti nuo mokesčių. Ta
čiau šalia profesionalų fonde 
labai nedaug, palyginti, mato
me verslininkų, bendrovių, 

Vaclovas Ratas Veidai .

krautuvių ir panašių instituci
jų vardų, dažniausiai priklau
sančių vienam ar porai asme
nų.

Tenka iškelti faktas, kad di
džioji dalis šimtininkų yra ei
liniai darbininkai, pensininkai 
ir šiaip jau labai nedaug eko
nomiškai prasisiekę asmenys. 
Mūsų lietuvių pareiga būti tur
tingais. Bet, jei turtas nutrau
kia nuo lietuviškų reikalų, ge
riau būkim neturtingi ir auko- 
kim fondui.

Tuojau ir vėliau
Labai graudu kalbėti, bet 

už penkiasdešimt metų gra
žiausia rezidencija bus kve
pianti pelėsiais, o ne naujais 
dažais svaiginanti, seniena. 
Laiko nepralenksi. Tačiau ten
ka pasakyti, kad ir po penkias
dešimt metų fondas tebebus 
jaunas, nes jis tebetekės savo 
ištekliais, gaivindamas, tegu 
gal ir gerokai sumenkusius 
lietuviškus reikalus, gi fondo 
paremti darbai išliks ilgiau ir 
kiekvienam jo nariui bus mo
ralinis laimėjimas, nes jis ži
nos, kad prie visos kultūrinės 
gyvybės prisideda ir jo kadals 
paaukotos sumos.

Tenka pasakyti, kad tie, ku
rie nežadėjo ir neplanavo, bet 
davė tuojau, tais remiasi visas 
Lietuvių fondas. Lietuviai yra 
planuotojai, ir nieko nėra ma
loniau, kaip svajoti apie būsi
mus laimėjimus, bet kol juos 
pasieki, tai reikia paragauti ir 
realybės, kartais rūgštesnės, 
kartais ir ne taip jau karčios. 
Be konkretaus darbo gražiau
si planai tėra oro pilys, daran
čios mus vaikiškais paukščiais, 
plasnojančiais į niekur. Todėl 
ne žodis vėliau, bet žodis da
bar yra tikrasis žodis. Žodis 
dabar yra kūrybinis ir pras
mingas, nugalįs ir tą laiką, 
kuris ateis vėliau.

Pažadų malonumas
Be abejo, pažadėti yra ma

lonu. Viena, kad Lietuvių fon
das gali tikėtis ko nors atei- 

! tyje. Antra, kad pažadas nu
ramina savo lietuviškosios są
žinės priekaištus. Jei pažadė
jai, tai paguodei, o jei neište
sėjai, tai nenusidėjai. Iš kitos 
pusės, pažadėjęs tam tikra 

• Nukelta į 2 psl. I
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PENKI LIETUVIAI GRAFIKAI
(Atkelta iš 1 psl.) 

mokyklą 1935 m. ir studijas gi
lino Venecijoje, Florencijoje ir 
Romoje. Individualios ir grupi
nės parodos: Lietuvoje, Latvijo
je, Estijoje, Čekoslovakijoje, Vo 
kietojoje, Belgijoje, Olandijoje, 
N. Zelandijoje, Prancūzijoje, 
Amerikoje, Pietų - Rytų Azijo
je ir visa eilė parodų Australi
joje. Laimėjo Garbės diplomą 
Pasaulinėje meno ir technikos 
parodoje Paryžiuje (1937). Dar
bų yra Vytauto D. Kultūros, 
Vilniaus, Šiaulių ir Telšių mu
ziejuose, Pertho, New South 
Wales, Western Australia vals
tybinėse meno galerijose. Iliust
ravo eilę knygų, vienas steigė
jų “Sydney Printmakers Socie
ty”, Lietuvių dailės instituto na
rys, priklausė Lietuvių Dailinin
kų Sąjungai, Ars ir Formos ko
lektyvams.

Emigravęs j Australiją, Vac
lovas Ratas aktyviai įsijungė į 
vietinį meninį gyvenimą ir jo 
kūryba tampa ■ kai kur ryškiai 
skirtinga nuo Lietuvos ir Vo
kietijos kūrybinio laikotarpio. 
“Naujausioje Vaclovo Rato gra
fikoje neberandame jo periodui 
Vokietijoje akivaizdaus ir tie
sioginio de'koratyviškumo, stam
bių daiktinių masių ir dažno li- 
teratūriškumo. Vaclovas Ratas 
dabar yra žymiai sugrynėjęs ir 
tapęs nepalyginamai rafinuotes
nių. Jeigu Lietuvos ir Vokieti

jos laikotarpio Vaclovo Rato 
daraus pavadintume kietais, tai 
naujausieji jo darbai, puikiai 
integravęsi su medžiaga, ku
rioje jie atlikti, yra minkšti ir 
įgavę šilumos. Toji charakteris
tika tinka ir tiems naujiesiems 
Rato darbams, kurie, kaip ir vi
sas ankstyvesnis jo periodas, 
sukurti medyje”. (“Margutis”, 
1964 gruodis.)

HENRIKAS ŠALKAUSKAS 
gimė Kaune 1925 m. Studijavo 
“Meisterschule der deutschen 
Kunst” Dancige, “L’Ecole dės 
Arts et Metiers” Freiburge ir 
Freiburgo universitete. Individu
alios parodos: Melbourne
(1961), Sydnėjuj (1961), Ade
laidėj ir Sydnėjuj (1964). Gru
pinės parodos; Londone, New- 
castle, Sao Paulo (Brazilijoje), 
Tokio, Toronte, Jugoslavijoje, 
Lugane (Šveicarijoje) ir kitur. 
Dailininkas yra apsčiai laimė
jęs plataus garso tarptautinių 
meno premijų. Jo darbai yra 
gausiai pasiskleidę po Australi
jos, Naujosios Zelandijos, Eu
ropos ir Amerikos, meno gale
rijas bei privačias kolekcijas.

Henriko Šalkausko kūrybą 
sudaro lino raižiniai, monotipai, 
medžio raižiniai, serigrafai, pie
šiniai, akvarelė, tempera ir se
nų daiktų skulptūra. “Šalkaus
kas esmėje yra abstraktistas. 
Jo kūrybinės veiklos pradžioje 
dar ryšku, kad ir gerokai ati

Dail. Henrikas Šalkauskas savo studijoje. Nuotrauka David Moore

trauktos, suprastintos, bet dar 
atpažįstamos objektų formos. 
Vėlesnėje kūryboje Šalkauskas 
pereina į gryną abstrakciją gra
fikoje, o akvarelėje ir piešiniuo
se yra ir abstraktaus ekspre
sionizmo elementų. Šalkausko 
darbai pasižymi naudotų vaiz
dinių priemonių paprastumu ir

santūrumu” (Lietuvių Enciklo
pedija, XXIX t.).

ALGIRDAS ŠIMKŪNAS gi
mė Lietuvoje 1927 m (Gatakie- 
mio k., Saldutiškio vis., Utenos 
aps.). Studijavo Vilniaus Dailės 
akademijoje, L’Ecole dės Arts 
etet Metiers Freiburge ir Frei-

Teologinės temos laiškais pasikeičiant
Mirusiųjų kultas, kūno prisikėlimas ir Marijos garbinimas

Mielas kun. Vyt. Bagdonavičius,
Ne iš kokio “mandrumo” o iš 

paprasto aukštaitiško nuoširdumo 
noriu atsiliepti dėl Jūsų straipsnio 
“Ar tikime į kūno prisikėlimą?” 
Tema svarbi ir įdomi!

1) Straipsnyje žydams daromas 
priekaištas, kad jie neturi miru
siųjų kulto. Išreikšti tik priekaiš
tą, o nutylėti kodėl žydai neturi 

1 to kulto, manyčiau, nėra gerai. 2) 
Tikėti j kūno prisikėlimą ir turė
ti mirusiųjų kultą yra du atskiri 
ir skirtingi dalykai. Jų suplakti į 
vieną nereikėtų. Pvz. evangelikai 
tiki ir gerbia Mariją, tačiau 
jie; nepripažįsta Marijai gar
binti kulto. 3) Čia neliesiu klausi
mo, kiek žydai tiki ar netiki į kū
no prisikėlimą, o tenkinsiuos tik 
mirusiųjų kulto reikalu.. Kodėl žy
dai to kulto neturi? Manyčiau, 
kad ir evangelikai jo neturi.

Nekalbant apie mirusiuosius ei
linius, o imant tokius labai žydų 
gerbiamus vardus, kaip Abrao
mas, Mozė ir pan., matome, kad, 
nepaisant žydų rodomos jiems la
bai aukštos pagarbos, jie sąmo
ningai visai nešvenčia tų žymū
nų prisiminimo jokių dienų, nei 
gimimo, nei mirimo, nei kitokių 
datų. Jie mini jų atliktus darbus, 
bet patį asmenį minėti jie vengia. 
Žydai savo kaimynuose matė, prie 
ko veda mirusiems asmenims gar
bės teikimas. Su mirusiųjų kultu 
stiprėtų mirusiųjų sudievinimas, 
o silpnėtų pats centras — Die
vas. Saugodami Dievo didybę, 
žydai skyrė Jam visą savo dė
mesį, visą garbę. Jie tos garbės 
nedalino, neskaldė. Jei Dievui pri
klauso 100% visa garbė, tai nėra 
iš kur imti garbės kitiems garbin
ti. Jei kitiems garbinti paimi 1%, 
tai Dievui belieka 99%. “Soli Deo 
gloria!” — kalvinų šūkis.

Šio principo nesilaikant, mato
me, prie ko prieinama, pvz. Itali
joje šv. Antanas viršija Jėzų Kris
tų, panašiai yra ir su Marijos kul
tu, ir su kat. šventųjų garbinimu, 
arba mirusiųjų kultu. O kai pada
roma ši viena klaida, ji paskui sa
ve tempia visą eilę kitų nuokrypų, 
pvz. iniciatyvos ir asmeninės atsa
komybės praradimą, visą rūpestį 
perieidžiant dangiškiems globė
jams. Viso to pasekmės ryškiai 
matomos, kai palyginame pasauly
je žydus, evangelikus su katalikų 
kraštais.

Mirusiųjų kultui pateisinti ne
verta dairytis nei į grūdo, ar
ba gamtos atgimimą, nei į pago
niškus kraštus, kaip kad Jūs 

• straipsnyje minite — egiptiečius, 
graikus, romėnus, syriečius, babi
loniečius. Jie mums, krikščionims, 
nėra tinkami pavyzdžiai. Mūsų ti
kėjimas į kūno prikėlimą turi rem
tis Dievo žodžiu, o ne kažkokiais 
pasąmoniniais pagonių papro
čiais. BaigęĮąmas, manau, kad gal 
nevertėjo, jpšyti, jog žydams

“trūksta mirusiųjų kulto”, nes gal 
vertėjo pamąstyti, ar gerai, kad 
mes tą kultą turime.

Jums broliškai nuoširdus
Eugenijus Gerulis

1965. IV. 22
P. S. Gaila ir liūdna, kad vys

kupas V. 'Brizgys Washingtono 
koplyčioje ruošiasi centrinę vietą 
skirti Marijai, gi pačiam Jėzui 
Kristui žadamą teduoti ne tik ša
lutinė siena, bet dargi smūtkelio 
atvaizdas... E. G.

1965 m. balandžio 23 d.
Mielajam Ponui
Eugenijui Geruliui 
Chicagoje, III.
Mielas Bičiuli,

Labai ačiū už malonų Jūsų laiš
ką. Aš juo džiaugiuosi, nes galiu 
sutikti su pagrindine ir pozityvią
ja jo dalimi be jokių sunkumų. Ir 
aš manau, kad mirusiųjų kultas tai

ne tas pats, kas religija ir kad kū
no prisikėlimas tai ne tas pat, kas 
mirusiųjų kultas.

Tačiau ne visur aš galiu sutikti 
su Jūsų kritiškomis pastabomis, 
liečiančiomis Kat. Bažnyčią. Žino
ma, aš nemanau, kad visi katalikų 
pasireiškimai ar papročiai yra pa
čios geriausios rūšies. Aš taipogi 
sutinku, kad šventųjų kultas atski
rais atvejais gali kenkti Dievo tei
singam supratimui ir jo garbini
mui. Aš taipgi sutinku, kad vad. 
Atsiskyrusios Bažnyčios kažkurio
se srityse, pvz. ekonominėje ir po
litinėje, yra labai daug gero pa
dariusios. Tačiau aš nenoriu ir ne
galiu sutikti su Jūsų matematinio 
metodo įvedimu į teologines studi
jas. Jūs manote, kad jei žmogus 
gaus vieną procentą garbės, tai tas 
procentas būtinai bus atimtas iš 
Dievo. Jei tai būtų teisinga, tai 
pats Dievas, kurdamas žmogų ir 
tai kurdamas jį į savo panašumą, 
būtų pats pirmasis savo garbės pa
žeidėjas. Bet taip nėra. Žmogus

Luis de Morales (ispanas, 1509 -1586) Pieta

nėra Dievo negarbė. Priešingai, jis 
yra net jo garbės reiškėjas.

Tiesa, reikia sutikti, kad kultū
ros istorija gana aiškiai liudija 
faktą, jog mirusiųjų kultas kūrė 
dievus ir tokių būdu prisidėjo prie 
Dievo sąvokos atmiešimo. Tai liu
dija Egiptas, Graikija ir visa Me- 
galitinė kultūra. Tačiau, jeigu ku
ris dalykas yra piktnaudojamas, 
tai dar nereiškia, kad jis pats iš 
esmės yra blogas. Jei žmogus, dė
ka savo panašumo į Dievą ir iš čia 
plaukiančios jo laisvos valios, pa
sidarė blogas, tai nereiškia, kad 
žmogus apskritai, arba žmogaus 
samprata Dięjfp idėjoje, yra bloga. 
Grįžtant prie mirusiųjų kulto, ten
ka pasakyti tas pat. Jei šis kultas 
ištisas kultūras nuviliojo nuo tik
rosios Dievo sampratos, tai dar ne
reiškia, kad žmogaus gyvenimas iš 
viso negalėtų tikėtis didelio išaukš
tinimo ir kad toks žmogaus pager
bimas būtų kas nors priešinga tei
singai suprastai religijai.

šis žmogaus pagerbimas naujo 
realumo įgyja Kristaus įsikūniji
mu ir jo prisikėlimu iš mirties. 
Kristus nuėjo pas Tėvą mums vie
tos paruošti. Jis savo mokiniams 
yra pasakęs, kad jie teis dvylika 
Izraelio giminių. Tai reiškia, kad 
šventųjų garbė nebus vien tuščias 
titulas, bet turės ir realią sprendi
mo jėgą. Taigi yra pagrindo pra
šyti šventuosius jų užtarimo. Jūs 
tai vadinate klaida, kuri veda į 
asmeninės atsakomybės praradimą 
ir viso rūpesčio perleidimą dangiš
kiesiems globėjams. Jei taip atsi
tinka, žinoma, tai yra klaida. Že
mėje gyvenąs žmogus yra tikras 
veikėjas ir jo' veiksmai yra tokios 
didelės reikšmės, kad ir jo pomir
tinis statusas nuo jų priklauso. 
Bet konfliktas, jei taip galima iš
sireikšti, tarp šventųjų ir žemės 
gyventojų jau tiesioginiai neliečia 
Dievo. Jau čia mes turime reikalo 
su pačių žmonių santykių pusiau
svyros išlaikymu. Perkeliant šią 
problemą iš teologinės terminijos 
į kultūrinę, tai jau bus tradicijos, 
paveldėjimo ir kartų klausimas. 
Bet kaip mes nesunkiai atsiginame 
nuo tradicijos ir praėjusių kartų 
hegemonijos, taip ne mažesnį sa
varankiškumą mes galime turėti 
dangaus šventųjų atžvilgiu. Jų pa
galba ar įtaka galės būti mums 
jaučiama tik tuo atveju, jei mes 
jos norėsime ir prašysime. Neatro
do, kad maldos į šventuosius krikš
čioniui būtų išganymo sąlyga.

Tridento susirinkimas atsisaky
mą melstis į šventuosius vadina tik 
nepamaldžia pažiūra. Atrodo, kad 
tik tada būtų pagrindo kilti rimtam 
tikėjimo konfliktui, jei kas, atsi
sakydamas melstis į šventuosius, 
norėtų apskritai paneigti krikščio
nių bendravimo tiesą, kurią mes 
išpažįstame Ctedo žodžiais: tikiu į 
šventųjų bendravimą.

Taigi, jei po Kristaus įsikūniji
mo ir įžengimo į dangų teisingųjų 
mirusiųjų kultas darosi labiau jun
tamas, atrodo, tai derinasi su visa 
įsikūnijimo ir atpirkimo kryptimi: 
pagelbėti žmogui atsistoti labai

(Nukelta į 5 psl.)

burgo universitete. Individualios 
parodos; Bissietta meno galeri
joje (1959) ir Barry Stern ga
lerijoje (1962) Sydnėjuj. Daly
vavo taipgi įvairiose grupinėse 
parodose Australijoje. Aktyviai 
dalyvauja Australijos lietuvių 
kultūriniame gyvenime, bendra
darbiauja lietuvių periodinėje 
spaudoje.

ADOLFAS VAIČAITIS gimė 
Lietuvoje 1915 m. (Plikiškių k., 
Joniškio vls.( Šiaulių aps.). Bai
gė Kauno Meno mokyklą 1939 
m. Dalyvavo parodose Lietuvo
je, Vokietijoje, Amerikoje, Nau
jojoje Zelandijoje ir Australi- 
lijoje. Vokietijoje 1948 m. išleis
tas jo septynių litografijų liuk
susinis leidinys anglų ir vokie
čių kalbomis. Iliustravo eilę lie
tuviškų knygų: dr. Juliaus Kau
po “Daktaras Kripštukas pra
gare”, dr. J. Balio “Lietuviš
kos pasakos”, L. Dovydėno “La
pino vestuvės”, J. Aisčio "Pil
natis”.

Buvo Australijos Lietuvių 
kultūros fondo valdybos pirmi
ninkas (1955—56 m.), bendra
darbiauja lietuvių spaudoje ir 
skaito paskaitas meno klausi
mais.

*
Šį vakarą atidaroma paroda 

bus pirmasis kolektyvinis Aust
ralijos lietuvių grafikų pasirody
mas Amerikos kontinente. Ati
daryme 7 vai. vakare Juozas Ba- 
chunas, gerai pažįstąs Australi
jos lietuvių meninį ir kultūrinį 
gyvenimą, tars trumpą žodį. Pa
roda tęsis visą šią savaitę ir bus 
uždaryta gegužės 9 dieną. Paro
dos ruošėjas yra Santaros - 
Šviesos Chicagos skyrius, daž
nai pristatąs naujųjų lietuvių 
kūrėjų bei “užsienio” lietuvių 
(Prano iš Paryžiaus, Račkaus iš 
Kanados) kūrybą.

rm.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortopedas, Protezistaa 

Aparataf-Protezal, Med. ban 
dažai, Spec. pagalba kojoms 

(Arch Supports) Ir t. t. s
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.
2850 W. 63rd St., Chicago 29. IU.

Tel. PRospect 8-5084
Vai. 9-4 ir 6-8. Šeštad. 9-1

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien 19—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus.

Ofiso telefonas: PB 8-3229 
Res. telef. WAlbrook 5-5076

Res. 239-4688
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 

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

Ofisas 8148 VVest 63rd Street 
Tel.: PRospect 8-1717 

Reeid.: 8941 VVest 66th Place 
Tel.: REpublic 9-7888 

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 lkl 8; tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais tr 
penktadieniais vak. nuo 7 Iki 8 vai

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 68-člos tr California 

Vai.: kasdien nuo 8-8 vai vak. 
Šeštadieniais 2—4 vai.

Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 478-4042 

Rezid. tel. WAlbrook 5-8048

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

TeL 695-0533 — Elgin 
425 No Liberty Street, 

Ronte 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

Tel. ofiso HE 4-5849, rea. 388-2238

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9, 
antr., penkt. 1-6, treč. ir šešt. tik 
susitarus.

Tel. ofiso HE 4-5758; rea. H1 5-8225
DR. S. ir M. BUDRYS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
Bendra praktika ir Alergija 

2751 West 51st Street 
Valandos: pirm., antr., ketvirt. 2-9, 
vai., penktad. 10 v. r. lkl 9 v. v., 
šeštad. 10 v. r. lkl 1 v. popiet. L1 
eonlua priima pagal susitarime

Tel. ofiso 785-4477; Rez. PR 8-8980
DR. E. DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR

EMOCINES LIGOS
CRAWFORD, MEDICAL BLDG 

8449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

PAŽADAI DIVIDENDU NENEŠA

(Atkelta iš 1 psl.) 

prasme turi ir privilegijų, nes 
paprašytas lengvai gali atsa
kyti, kad jau pažadėjo ir duos. 
Tačiau, kaip žinoma, pažadai 
neneša dividendų. Pažadai tė
ra tik malonus savęs ir lau
kiančiojo apgaudinėjimas. Ko
kie vertingi ir gražūs tie paža
dai būtų, jais jokio mokyklos 
vadovėlio neišleisi, Lituanisti
kos instituto neparemsi, pre
mijos nepaskirsi. Todėl visi tu
ri nebežadėti, o tuojau siųsti 
savo numatytą sumą Lietuvių 
fondui, 7243 S. Albany, Chica

go, III. 60629. Be abejo, malo
niau pasižadėti, negu duoti, 
bet pasižadėjimas taip pat 
drumsčia nuotaiką, kaip neat
liktas darbas, todėl tegu kiek
vienas, nutaręs remti fondą, 
duoda sumą dabar, tegu ta su
ma neša dividendus, tegu fon
do narys kasmet, paskyrus 
pelną, pergyvena aukotojo 
džiaugsmą. Pažadai neneša di
videndų, nesvarbu, pasižadėjai 
fondo vadovybei, ar tik pats 
sau. Būtų gera, kad tai kiek
vienas širdyje Lietuvių fondui 
pritariąs lietuvis atmintų.

L. Galinis

Rez. GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670. 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001

Ofiso HE 4-1414, Rez. RE 7-8867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija ir moterų ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 1—8 Ir 6—8 vai. vak.

Šešt. 12—3 v. p. p.
Trečiadieniais uždaryta

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VTDAU8 LIGOS 
10748 S. Michigan, Chicago 28, m 

Tel.ef. ofiso: PUllman 5-6766 
Namą: BEverly 8-3948 

Prišm. vai.: kasdien 6-8 v. v„ šešt 
1-8 p. p. ir treč uždaryta

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.

WA 5-2017
DR. A. GARUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2737 VVest Tlpt Street

VAL.: kasdien nuo 6—8 vai. vakaro, 
šeštad. nuo 10 iki 12 valandos. 

Trečiadieniais uždaryta.
Pacientus priima pagal susitarimą.

Ofiso teL PR 8-2220 
Namų — rez. PRospect 8-9081 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K š A 

GYDYTOJA IR CHIRURGE
VAIKŲ LIGOS 

1856 West 63rd Street
Pirm., antrad., ketvirt. Ir penkt. 

nuo 11 lkl 1 vai. Ir nuo 4 lkl 7 v. v. 
Šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

Tel. ofiso PR 6-7800; Namų 925-7691
DR. A. PUSTELNIKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEC. VIDAUS LIGOS

5159 South Damen Avenue 
Valandos: 1—9 p. p. 
Išskyrus trečiadieni

Ofiso telefonas — CL 4-2421
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4307 South Kedzie Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer)

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

Tel. ofiso PO 7-6000. res. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir 6 
lkl 8 vai. Trečlad Ir šešt. uždaryta.

Tel. GRovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

2422 VVest Marąuette Road 
Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą, Išskyrus trečiadienius, už
daryta.
Ofiso Ir buto tel. OLympio 2-1881

DR. F. V, KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
VAL.: kasdien 10-12 ir 4-7. Trečlad. 
Ir šeštad. tik susitarus.

Ofiso 585-2525 Rez. TR 3-0281

DR. ALG. KAVALIŪNAS 
VIDAUS IR KRAUJO LIGOS 

5540 So. Pulaski Road
Pirm., antr., ketvirt. ir penkt nuo 

2—4 Ir 6—9 Ir pagal susitarimą
Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(lietuvis gydytojas;

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 Mest 59th Street

Vai.: Pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 12—4 p. .p., 6:80—8:80 
vai. vak. šeštad. 12—4 vai., trečlad. 
uždaryta.

TeL ofiso ir buto Olympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th Street, Cicero 

Kasdien 1—1 vai. ir 6—8 vai. vak., 
išskyrus trečiadienius, 

šeštadieniais 12 lkl 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

K ĖDIKIŲ ir VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE

MEDICAL BUILDING 
7158 South Western Avenue 

Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p., šeštad. 11 
vai. ryto Iki 8 vai. p.p.

Ofiso tel. RE 7-1168. 
Res. tol. 239-2919.

Ofiso PR 8-7778, Rez. PR 6-4732
DR. A. MACIŪNAS

CHIRURGAS
2858 VVest 63 str.

Valandos: pirmad. ketvirt. 5—8 
antrad., penkt. 1—4.

Priiminėja tik susitarus.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

2817 VVeet 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso HE 4-1818, Hez. PR 6-9801
DR J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė — vidaus Ilgos 
2454 VVest 71 st Street 

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

Trečiadieniais atdaryta

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. orthopedtnes ligos 

2745 VVest 69th Street
Priešais Šv. Kryžiaus ligoninę

VAL.: Pirmad., antr., ketv., penkt 
nuo 9 Iki 11 v. ryto Ir nuo 6-8 v. v. 
šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais ir 
kitu laiku susitarus telefonu:

Telef. REpublic 7-2290.

DR. ANT. Rudokas, Opt.
Tikrina akis Ir pritaiko akinius 

keičia stiklus Ir rėmus
4455 S. California Avė., YA 7-788J
VAL.: 1 vai. p. p. iki 8 v. v. kasdien 
trečiadieniais uždaryta; šefitadienialf 
nuo 10 v. r. iki 1 v. popiet.

R©z. tel. PR 8.6780.

DR. L SEIBUTIS
Inkstų, pūslės ir šlapumo takų 

chirurgija
Ofisas: Naujas adresas: 2454 WeM 
71 st. St. (71-os Ir Campbell Avenue 
kampas), tel. 776-2880.

Valandos pagal susitarimą

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Adresas: 4255 W. 63rd Street 
Ofiso tel. REliance 5-4410 

Rez. tel. GRovehill 6-0017
Valandos pirm, ir ketv. nuo 12 lkl 

2 v. p. p. ir nuo 7 lkl 8 v. v.; antr. 
Ir penkt. nuo 12 lkl 2 v. p. p. Ir 
vakarais pagal suBitarlmą.

Offlso telef. CLiffside 4-2896 
Resld. telef. WAlbrook 5-8099

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 
madlenlals uždaryta, priimama pa 
gal susitarimą, šeštadieniais nuo 2 v 
iki 5 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 4-2128. Namų GI 8-61M
DR. V. P. TUMASONIS

CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street

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

Treč. ir šešt. uždaryta

Telefonas — GRovehill 6-2823
DR. A. VALIS-LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2524 VVest 69th Street 

specialybė: AKUŠERIJA IR MOTERŲ 
LIGOS 

VALANDOS: 1 lkl 4 ir 6 lkl 8 v. v 
Šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečlaidlenlals uždaryta
Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VA8KAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 So. Kedzie Avenue 

Ofiso vai. kasdien: 2-4; 6-8.
šeštad. .nuo 2 Ik 4 v. Treč. Ir sekm 

tik skŲblals atvejais Ir susitarus

Tel. ofiso PR 6-6446. rea. HE 4-31M

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street
Vai.: 2 lkl 4 v. p. p. ir 7 lkl 8 v. «

Trsč tr šeštad pagal sutarti



VINCAS KRĖVĖ ATSKLEIDŽIA PASAULIUI 
KREMLIAUS UŽKULISIUS

Mūsų klasiko "Pagundą" anglų kalba sutinkant

Vincas Krėvė, THE TEMPTA
TION. Translated from the 
Lithuanian by Raphael Sealey. 
Introduction by Charles Angoff. 
Manyland Books, Ine., New York. 
Knyga kietai įrišta, 102 psl.. ap
lanko piešinys Prano Lapės, kai
na $3.00, gaunama “Drauge”.

*

Daug rezoliucijų parašėm 
smerkiančių komunizmą, daug 
katučių plojome aštriem prieš- 
komunistiniam kalbėtojam sa
vo salėse, tačiau visa tai ir pali
ko tik savo tarpe. Nutarimai 
išmetami, mes tą patį savo sa
lėse kartojame dešimtis metų, 
o tiek nedaug padarome, kad 
svetimieji mus išgirstų. Nes ne 
vienkartiniai sau pasiguodimai, 
bet konkretūs darbai atskleidžia 
komunistinius kėslus. Vienas to
kių konkrečių darbų yra šiomis 
dienomis Manyland Books lei
dyklos išleista V. Krėvės kny
ga “The Temptation”, tai lietu
viškai reikštų “Pagunda”. Ši
tas neištęstos apimties roma
nas yra atremtas į tikrus fak
tus. Jis vaizduoja, kaip vaka
rietį žurnalistą, puikiai pažįs
tantį komunistinio pasaulio niek 
šiškumą, bolševikai įvelia į sa
vo tarnybą. Kūrinys prieš de
šimtmetį buvo išspausdintas 
mūsų periodikoj, tačiau jei jis 
tada būtų paskelbtas angliškam 
pasauliui, būtų nesuprastas. 
Amerika dar nebuvo priaugusi 
suprasti komunizmo niekšišku
mui. Taigi, dabar tos knygos 
pasirodymas yra pačiu laiku 
tik reikia ją paskleisti.

Prisimename prieš kiek laiko 
vykusius rinkimus ir buvusią 
net lietuvių tarpe kovą už pre
zidentinius kandidatus, kuris jų 
nuomone bus Lietuvos reikalui 
palankiausias. Ši Krėvės kny
ga yra labai puiki bolševikiniam 
melui demaskuoti, “todėl būtų 
gera, kad tie, kurie taip entu

ziastingai platino vienos ar ki
tos partijos leidinius, paplatin
tų ir šią lietuviškam reikalui 
reikšmingą knygą, nes ji tikrai 
gina pavergtuosius.

Apie šį kūrinį amerikietis 
profesorius Charles Angoff sa
ko: “Prijunkime diplomatinį ra
finuotumą prie realiosios poli
tikos ir delne turėsite visą nuo 
pradžios iki dabarties bolševi
kinės vergų valstybės istoriją.

Krėvė šitai gerai žinojo. Jis 
bandė paslaptingu būdu derėtis 
su Maskva, kai komunistai pra
dėjo “išlaisvinti” jo mylimą Lie
tuvą. Jo pirmoje, kaip Lietuvos 
užsienio reikalų ministerio, ke
lionėje į Maskvą 1940 m., jis 
tuojau pamatė, kad negalima 
derėtis su priešu, nepripažįstan

čiu garbingo elgesio tarptauti
niuose reikaluose”. Toliau įva
do autorius, anglų literatūros 
profesorius ir daugelio knygų 
autorius, sako: “The Tempta
tion yra tvirtais faktais pa
grįsta novelė. Tiesa, ji yra plo
nai dangstyta autobiografijos 
riekė, tačiau ji nėra reportažas, 
nepaisant, kiek ji būtų tikroviš
ka. Būdamas tikras romanų ra
šytojas (vienas geriausių mūsų 
laikais), Krėvė šio pasakojimo 
rėmams panaudoja savo gyve
nimą, iš kurio jis iškėlė, galima 
sakyti, santrauką turiningo 
įžvalgumo į totalizmą. Užmojo 
išdava — trumpas, gigantiškų 
dimensijų kūrinys, kuris yra 
tikrai vienas geriausių, spaudo
je pasirodžiusių, komunistinio 

valdininko ir komunisto inte
lektualo portretų”.

Savo ilgoką įvadą baigdamas 
profesorius teigia, kad knyga 
“bus skaitoma ir kaip literatū
rinis meno kūrinys ir kaip mū
sų laikų dokumentas dar ilgai 
ilgai po aibės kitų, ta pačia te
ma parašytų knygų užmiršimo. 
The Temptation yra tikrai reikš
minga knyga”.

Jau vien dėl to įvado verta 
skaityti ir kitiems rekomenduo
ti. Pats kūrinys lietuviškai yra 
penktajame Krėvės raštų to
me. Taigi, norintieji gali lietu
viškai pasitikrinti jo vertę. “The 
Temptation” šalia dr. Vyt. Var- 
dž!o “Lithuania Under The So- 
viets”, kurią išleidžia Praeger 
leidykla, bus vienas geriausių 
dvidešimt penkerių metų Lietu
vos pavergimo sukakties atžy- 
mėjimų. Užtenka kalbėti sa
viems, kalbėkim svetimiems ir 
tai geriausiai gali padaryti ang
losaksų pasauliui skirta litera
tūra. Tai yra konkretus Lietu
vos reikalų gynimas, nenuskęs- 
tąs įvairių veiksnių nuolatinių 
konferencijų daugiau tik žodi- 
niuos posėdžiuose. Akivaizdžiais 
leidiniais kovą vedą turėtų su
silaukti ir visų kitų paramos, 
nes nepaisant, kokie geri tie lei
diniai bebūtų, jie reikalingi ame- 
rikietiškajai visuomenei prista
tyti, kad kuo daugiau paplistų.

.  - —— 'i —p—

Saldus gyvenimo akmuo

L. Augštys

Knygos aplanko piešinys 
Prano Lapės

Julija Švabaitė

KURIS, KURIS PIRMIAU?

Laikas nekenčia kūno, 
Ir kūnas nekenčia laiko, 
Bet aš negaliu numirti, 
Mylėdama tave labiau. 
Negu savo Dievą 
Amžinybėje.

Aš užaugau valandomis 
Ir norėjau skaityti 
Tavo sielą valandomis, 
Mėnesiais,
Metais...

Laikas mūsų nekenčia... 
Kuris, kuris pirmiau?
Laikas man tavęs pavydi...
Kuris,
Kuris pirmiau?

Bijau viena numirti. 
Ak, ir nenoriu numirti. 
Mylėdama tave labiau, 
Negu savo Dievą 
Amžinybėje...

KAI SAUSOS ŽOLES PRAŽYDĖS

Virtuvė yra šeimos
Palaima, 
Vyro pagarbinimas, 
Vaikų užuovėja, 
Gyvenimo saldus akmuo, 
Slegiąs nuo šimtmečių atsineštą 
Naminės duonos rūgštį...

Virtuvė — mano gyvenimo 
Duona ir druska, 
Kiekvieną rytą ir vakarą 
Vis tokia pat 
šaukštų skambėjime 
Ir puodų šveitime, 
Nepasibaigianti liūdno veido 
Dainelė...

O aš vis ieškau
Virtuvėje sau įkvėpimo 
Ir kiekvienam .mažam daiktely 
Randu save
Ir savo visą buitį — 
Moters, žmogaus ir motinos.

Tur būt, iš čia jau niekad neišeisiu, 
Paskendusi tarp šimto rūpesčių mažų, 
Aš niekados iš jų 
N ebeišsi vaduosiu.

O gal tada,
Kai sausos žolės pražydės, 
Prikeldamos pavasarį už lango 
Mano vėlybą rudenį?

VISAI TAIP, KAIP ŽVAIGŽDES
Liepei man nusižeminti, Dieve. 
Aš nusižeminau — 
Ir radau pelenus. 
Liepei man mylėti — 
Ir aš mylėjau.
Tačiau meilė yra pelenai, 
Paleisti vėjuje.
Ir aš rinkau pelenus vėjuje 
Visai taip, kaip žvaigždes.

Tu man sakei: išsižadėk — 
Ir nugalėsi.
Aš išsižadėjau, sunaikindama 
Neapykantą pasaulyje. 
Dabar prausiu savo veidą 
Pelenų šaltinyje 
Išdidi savo nugalėjimu.

Tu man siuntei mirtį, 
Liepdamas ją nugalėti. 
Ir aš kalbuosi su mirtimi 
Kaip su sau lygia, 
Rainiai, 
Be jokio pykčio...

VIRTUVĖJE
Viskas jau pasakyta, 
Viskas jau išdainuota, 
Tavo gyvenimas aiškus 
Ir be kovos.

Tokia yra ištarmė tų,
Kurie sveria poeziją, kaip smėlio grūdą, 
Sunkiu naščių,
Atseikėtu saiku.

— Nerašyk apie mažas kūdikio 
Rankeles. Nerašyk apie beržus 
Ir upeles. Negraudink širdžių 
Saldžiu žiedų kvepėjimu! —

Todėl, žinodama aštrius 
Kritikų žvilgsnius, 
(be jokio pasigailėjimo poetams) 
Užsidarau virtuvėje...
Ir kunkuliuojančių puodų melodijoj 
Gailiuosi pati savęs...

Vargšė esu moteris, 
Vargšė esu motina, 
Ir dar didesnė vargšė 
Esu poetė,

Nes negaliu parašyti 
Tokio gražaus eilėraščio, 
Kad sustotų laikas ir tartų: 
Pailsėk. Niekas tavęs nelaukia. 
Pailsėk. Alkanos vaikų burnos 
Bus pamaitintos 
Mana iš Dievo rankos,

Ir jie bus aprengti 
Švariais drabužėliais
Visai taip, 
Kaip tos nerūpestingosios
Laukų lelijos. *'•

K. Apaščia

Kažkatrą rudens rytą nuriedėjau į far- 
merių turgų. Ne šiaip sau pažioplinėti, bet 
kad manoji liepė. Parvežk, sakė, raudonųjų 
burokėlių. Žiūrėki, kad būtų su traškiais la
pais, švarutėliai, be sliekų ir be murzinų va
balų. Ir taipo pat svogūnėlių su laiškais. Ir 
dar stiklainį rūgščios, tikros kaimiškos grie
tinės. Turėtumei žinoti, kad mana širdis dau
gel ko trokšta, bet užvis labiausiai — tai ge
rų šaltibarščių.

Tad, tenkindamas savos žmonos širdies 
poreikius, aš ir nardau tarp farmerių ir jų 
produktų, vis ieškodamas tų burokėlių bei 
svogūnėlių. Stumiasi pro mane viena pora. 
Nebūč į ją nė pažiūrėjęs: visi juk čia stum
dosi, malasi, grūdasi, kaip ir turi būti tur
guje. O buvau priverstas atsigrįžt ir net 
išsižiot. Vyras stenėdamas tempia šviežių 
agurkų pintinę ir sako pamokslą savo rie
bulei pačiai: “Morta, bravo tau, kad už agur
kus nuspaudei iki 2-jų dolerių. Ale galėjai 
dar kiek spustelti, ir krapus būtume gavę 
už dyką. Dešimtukas kaip į balą. Nu, bravo 
tai už tai, kad nesipuolei prie tų žaliūkšnių 
binzų. Matai, užtat toks bargenas, kad su
vytusios, visiškai sužliugusios. Morta, tokios 
binzos — no good”.

Kone surikau iš nuostabos: vajetus, šie 
įmonės Amerikos viduryje, turguje, lietuviš
kai šneka! Norėjau pulti prie jų ir pasvei
kinti gimtuoju liežuviu: “Mieli ir brangūs 
tautiečiai...” Bet jiedu jau buvo dingę mi
nioje.

Jeigu jau žmogus džiaugiesi užtikęs sa
vąjį brolį ar riebulę seserį farmerių turguje, 
kurie čia tik išniro ir vėl dingo su visais 
agurkais, tai ką bešnekėti apie žymiuosius, 
didžiuosius lietuvius ? Apie tuos, kurie ne tik 
tautinius dirvonus plėšė ir arė, bet, sakytu
me, virtę milžinais, tvirtoves bei pylimus 
statė.

Pas mus toks milžinas — Klemas Kle- 
mutis. Tiesa, dabar jisai jau 80 metų senu
kas. Mažas jis savo stotu, smulkių kauliukų, 
vietoj raumenų — tik sausgyslių mazgučiai. 
Pažiūrėti — gaidukas. Kas? Gaidukas? 
Cho!

Savos bažnyčios statymas. Salės įsigiji
mas. Peticijos. Delegacijos pas gubernatorių 
ir net į Washingtoną. Lietuvos bonų plati
nimas. Laikraščiai ir knygos. Visokių fondų 
rėmimas. Visur jis priešakinėse linijose. Su 
pirmaisiais, su pačiais drąsiausiais.

Štai kokio narsuolio, kokio kovotojo Kle- 
mučio būta. Užtat ir kilo sumanymas pagar
sinti jojo veiklą, parodyti nuopelnus ir vie
šai pagerbti jį patį, kolei jis dar tebetrepsi 
mūsų tarpe, o ne tolimuose danguose.

Buvo sušauktas organizacijų atstovų pa
sitarimas, kaip, kuo geriau, kuo iškilmingiau 
suruošti Klemo Klemučio pagerbimą, žinia, 
tuojau sudaryti atitinkami veiksniai: infor
macinė komisija, pakvietimų komisija, pro
gramos komisija, valgių komisija ir išgėri
mų komisija. Rodos, aiški kompetencija. 
Kiekvienai savo sritis. Bet vis vien kažkoks 
galvočius pasiūlė dar steigti ir koordinacinę 
komisiją, kuri rikiuotų ir koordinuotų visų 
kitų komisijų veiklą. Gerai, kad atstovai ši
tą pasiūlymą kaip mat sutaršė į skudurus. 
Tamsta, tautieti, sakė jie, atsimink, kad 
mūsų rankose šiandien tik Klemas Klemutis, 
o ne Didžiosios Britanijos imperija, kur iš

Piešiniai V. Ramonio

tiesų reikia ne tik koordinacijų, bet ir labai 
didelių machinacijų...

Nuo tos dienos visas veikimas ir pasuko 
ta kryptimi. Kalbinome draugus ir pažįsta
mus. Lindom visiems į akis. Garsinome spau
doje ir per radiją. Propaganda pasisekė: pa
kvietimai išplatinti alei vieno. Grūzdų, ausi
kių ir visokiausių napaljonų prikepta. O deš
rų ir dešrikių, kaip toj pasakoj, kalnai su
versta. Gėrimų sukrauta dėžių dėžės: pran
cūziškų, vokiškų, graikiškų, ir vis pačios aukš 
čiausios rūšies. Idant vėliau joks tautietis 
nesiskųstų gėręs tik neaiškios kilmės smar
vę ar šamarlaką.

Skirtąjį vakarą salėn susibruko tieka 
žmonių, jog net papildomų staliukų reikėjo 
pristatyti. Iškart matyti, kaip mūs visuome
nė užsidegus pagerbt Klemą Klemutį, lietu
vybės stulpą, švyturį, beveik apaštalą.

Netrukus salėn atsargiu, krypuojančiu 
žingsniu, lyg per slidų gruodą, įžengia Kle
mas Klemutis, lydimas bent kelių pagerbimo 
komisijos narių. Visi strykt, strykt atsisto
jame ir ilgai, ilgai plojame. Taip, tai jis! 
Tas pats!,

Plojimams nutilus, kunigėlis sukalba in- 
vokaciją. Toks tvarkaraštis. O dabar jau sė
dame ir skubiai, viens už kitą skubiau, tar
tum kokiose rungtynėse, griebiamės peilių 
ir šakučių. Ba kipšo pagunda — pasiutęs 
apetitas — kutena kiekvieną liežuvį. Per gar
siakalbį pranešėjas skelbia:

— Brangūs broliai ir sesės! Dabar užkąs- 
kime ir pasisotinkime. Vėliau bus oficialioji 
dalis: bus pagerbimo žodis, bus solistė, bus 
sveikinimai ir kitokie pamarginimai. Tik pra
šau nesikuklinti, nes valgio ir gėralo turime 
pasirūpinę tiek, kad boy, o boy. Sudorokite 
viską, idant nieko nereikėtų į garbičių išmes
ti, nes, atvirai šnekant, mes neturime inten
cijos šį vakarą dar ir žiurkes pašerti. Todėl 
linkiu, kad tada, kai jau pakilsite į namus, 
visi būtumėte kaip prikimšti kalakutai. Ačiū!

Cha - cha - cha! — per salę nuskambėjo 
garsus juokas. Linksmas pranešėjas. Nebus 
nuobodu. Tik dabar pobūvis įgavo visą įkarš
tį: skambėjo stumdomos lėkštės, aidėjo tau
relės ir stiklinės, šepsėjo burnos, gurgdamas 
tirštus ir skystus skanėstus. Ale žmogau, 
žmogau, vargas tau: kokios ribotos tavo jė
gos! Ar ilgai tu čia gurgsi, šepsėsi ir laižy- 
sies? Va, rodos, vos tik pusvalandis, o visi 

jau buvome iki kaklo prisikimšę. Ir niekas 
nebelenda. Gana. Finiš.

Poniutės nusišluostė lūpikes, prakaitą nuo 
kaktos ir sprando ir, sekdamos savąjį pašau
kimą, pasileido į šnekų šnektas. O vyrai, ku
riems laisvė už viską brangiau, nutarė ilgiau 
nekesikankinti: nusimetė švarkus, nežymiai 
atsileido diržus. Aplinkui ėmė smilkti cigare
tės, papsėti pypkės. Visi šie ženklai rodė, jog 
visuomenė jau yra nusiteikusi kiek pasilsėti, 
atsipūsti, kvapą atgauti. Tad dabar, tik da
bar pats tinkamiausias momentas žodžiui pa
sakyti. Pranešėjas šoka prie garsiakalbio:

— O dabar, gerbiamieji, oficialioji dalis. 
Žodį tars Simonas Dūda, šio pagerbimo su
manytojas ir jo komiteto pirmininkas. Jūs 
jau žinote: kai jisai kalba, tai vis karštai,

liepsningai, tartum iš automato ugnimi 
spiaudo. Tikiu, kad atsidėję išklausysite. Tad, 
ponas Dūda, prašau!

Publika nurimsta ir pakelia galvas į sce
ną, kurioje tuojau pasirodys karštasis kal
bėtojas Simonas Dūda. Tas, katras ugnimi 
spiaudo. Laukiame — nesulaukiame. Paaiš
kėja : Dūdos šį vakarą nieks nė nematęs. Dū
dos nėra. Neatvykęs. Komisijos didžiausia 
nervacija; visus ragino, visus kurstė, o štai 
ką pats, tas varliokas, mums užtaisė! Ai - ai, 
kas dabar daryti? Padėtį bando gelbėti pra
nešėjas :

— Gerbiamieji, kaip matome, pono Dū
dos dar nesimato. Gal kas atsitiko. Norėčiau 
nutylėti, bet sąžinė verčia pasakyti. Praeitą 

naktį sapnavau, būk Dūda guli suplotas po 
troko ratais. O paskui vėl: būk pas jį namie 
prakiuro paipos. Per sienas teška vanduo... 
Bet tuojau tikrą teisybę sužinosime. Ponas 
Šarka, jo pavaduotojas, patelefonuos jam.

Ir iš tiesų: pro publiką veržiasi Šarka į 
karidoriuką, kuriame yra telefonas. Durys 
pusiau praviros, tad artimieji staliukai girdi 
kiekvieną žodį.

“Labas, labutis, ponia. Čia kalba šarka. 
Ar ponas Dūda namie?”

“Tamsta, jau vėlu. Naktis. Paskambin
kite rytoj”.

“Bet, poniute, jis tučtuojau reikalingas. 
Čia, pas mus toks pagerbimas”.

“Kas? Ir vėl išgėrimas? Jums tik lakt ir 
lakt. Liaukitės nors kartą, latrai!” — jau 
piktai šaukia ponia Dūdienė.

“Ponia, poniute! Meldžiu išklausyti: ne 
išgėrimas, o pagerbimas. Klemo Klemučio 
viešas, iškilmingas pagerbimas. Ar supran
tate?” — kiekvieną žodį diktuodamas, aiš
kina šarka. .--r

“A-a-a, girdėjau... Taip iškart ir reikė
jo sakyti”.

“Tai ar leisite man su pačiu ponu Dūda 
pašnekėti?”

“Kad jis dabar negali: jis visas labai šla
pias. Maudosi. Vonioje. Be to, aš jam pasa
kiau : baigta su latravojimu. Daugiau nė ko
jos iš namų. Nei šiandien, nei rytoj. Nie
kados!”

“Bet kad jis, poniute, žadėjo pagrindinį 
žodį čia pasakyti. Visi jau susirinkę ir lau
kia. Supraskite, mes kritiškoje valandoje. 
Tiesiog skandalas”.

“Žodį pasakyti? Na, palaukite. Aš pa
klausiu jo paties”.

Ponia Dūdienė nuėjo su savo Dūda pa
šnekėti. O šarka, prispaudęs ragelį prie au
sies, nekantriai trypčioja, lyg sveiką dantį 
traukiamas. Po minutėlės skardus balsas 
ragelyje;

“Taip, tiesa, tokį žodį jisai buvo para
šęs. Ir sako tamsta galite jį žmonėms paskai
tyti”.

“Kaip tai aš? Kad aš, poniute, to žodžio 
neturiu”.

“O jis sakė, kad maždaug prieš savaitę 
įteikęs tamstai. Nuorašą. Kopiją. Ir dar sa
kė gerai prisimenąs: tas žodis turėtų1 būti

(Nukelta j 4 psl.)
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AKIES ILIUZIJŲ INVAZIJA
STASYS GOŠTAUTAS

“Gyvenam įdomius laikus”, 
kalbėjo V. K. Jonynas, atida
rant dailininkų mėgėjų parodą. 
Įdomūs laikai visa kam, kada 
technika vejasi gyvenimą, o gy
venimas laidoja žmogų, tą anti- 
herojų šios milžiniškos mašinos 
kurią vadiname civilizacija. Dar 
tik vakar Matisse stebėjo “me
ną” iš orlaivio, šiandien jis jau 
turėtų priprasti ir prie raketų. 
Jis čia paišytų kaip “feiffer” ir 
galvotų kaip “peanuts”. Paskui 
nueitų į muziejų ir išeitų iš pro
to.

Dar tik prieš metus muziejai 
išgąsdino meno žinovus, prista
tydami publikai “pop art” mai
šus, dešras, kiaušinienes ir nuo
gus kolažus. Šiandien jie užhip
notizuoja žiūrovą su judomo- 
mis spalvomis, subalansuotomis 
iliuzijomis ir kitokiais matema
tiškais žaidimais. Žilį seniai 
džiaugiasi, atradę žaislą. Ir jie 
skaitys rimtas paskaitas apie 
rimtas problemas susikaupusiom 
senėm, atsijauninusiom “pop 
art” skrybėlėmis ir gėlių fon
tanais.

Šiandien visi skelbia, kad 
“pop art” jau mirė. Ant jo ka
po užrašė, kad jis gyveno vie
nerius metus. Andy Warhol, ku
rį išvarė su “campbell’s soup” 
ir t. t. iš Kanados, dar iš šian
dien parduoda “brillo” dėžes 
už 500 dolerių.

Tuo tarpu MOMA ieškojo 
naujų dalykų. Freudiškai skam
banti MOMA yra New Yorko 
“Museum of Modern Art’’ su
trumpinimas, kuriam niujorkie
čiai priduoda tikrai freudiškas 
ypatybes. Šio muziejaus dėka 
abstraktus menas ir ekspresio
nizmas tapo pasaulinėm realy
bėm ir buvo priimti pirmiau, ne
gu pačioj Europoj, nors abiejų 
srovių kūrėjai buvo europiečiai.

Pastaruoju laiku MOMA da
vė nepaprastą impulsą neorea- 
lizmui (pop art) ir šiandieni
niam neoidealizmui, arba tik
riau pasakius — akies iliuzijos 
menui (op art, nptlcal art, kine- 
tic art). MOMA atidarė jc mil
žinišką parodą, suglausdama 
salėse 75 dailininkus iš dešim
ties kraštų ir trijų kontinentų.

Kiekvienai mclernaus meim 
manifestacijai yra ieškomi pra
dininkai, dažnai prieinant iki 
absurdiškų atradimų, kaip pvz 
yra. atsitikę ir su abstraktinio 
meno pirmtakų problema. To
liau čia nesigilinant, reikia tik 
prisiminti, ką darė prancūzų 
impresionistai su “trompe l’oe- 
il”, vėliau rusų konstruktyvistai 
su Malevich, Paryžiaus puristai 
su Piet Mondrian, Victor Vasa- 
rely, Van Doesburg ir kiti, o 

taipgi ir žymiausi vokiečių Bau- 
haus investigatoriai, kaip Laz- 
lo Moholy Nagy (gerai žinomas 
Chicagai), Walter Gropius ir 
Joseph Albers, visi ilgesnį laiką 
dirbę ar dar tebedirbą Ameri
koje.

Optinis menas semia savo 
įkvėpimą iš šių dienų mokslo 
ir technikos. Jis jaučiasi pagau
tas to nepaprasto greičio, elekt
roninių mašinų taiklumu ir fo
tografinės išdaigos pajėgumu 
Optinis menas žaidžia, kaip ir 
kiekvienas menas, su geometri
nėmis formomis, kurdamas ju
desio iliuziją su statiškais ob
jektais, dažniausiai suklotais 
vienas ant kito. Tačiau optinis 
menas inkorporuoja ir tikrus 
judesio elementus, kaip pvz. 
ventiliatorių, elektros srovę ir 
t. t., kurie iliuzoriškai leidžia 
žiūrovui aktyviai dalyvauti kū
ryboje, kaip panašiai daro vai
kai su kaleidoskopu. Calder ir 
Tangueluy jau seniai įjungė ju
desį į savo skulptūrą, kurią ne 
visi išdrįsta ir bevadinti skulp
tūra. Tangueluy savo darbuos, 
kurie šiuo metu išstatyti New 
Yorke, iš metalo liekanų suku
ria siuvamą mašiną, linotipą 
spaustuvę, skambutį. Visi jie 
yra elektros jėga varomi “še
devrai”, kuriuose gal ne kiek
vienas žiūrovas pastebės meną, 
bet retas kuris nejaus tam tik
ro smalsumo paspausti kur rei
kia koja, kad skulptūros pra
dėtų judėti.

Nors optinis menas pats no
ri būti šaltas, rezervuotas, ma
tematiškas, skaistus ir abstrak
tus, jis negali vis dėlto pabėgti 
nuo tam tikro humoro ir net 
nepasisavinti kai kurių "pop 
ąrt” elementų. Jau vien tik pub
likos aktyvus dalyvavimas dai
lininko kūriny padaro jį ne abst
rakčiu objektu, kurį būtina pri
imti, koks jis yra, arba jį pa
neigti, bet aktyviu veiksniu šių

Aleksandra Kašubienė Juodo marmuro mozaika

Victor de Vakarėly (prancūzas) Orionas MC (spalvotų popierių kolažas) 
Denise Rene galerija Paryžiuje

dienų jausmams išreikšti, kurie 
kyla objekto ir žiūrovo akista
toje.

Dar prieš “op art” etiketės 
atsiradimą ir jos priklijavimą 
prie tam tikrų reiškinių optinis 
menas jau klestėjo Europoj, 
kur dailininkai jau anksčiau ieš
kojo naujų optinių sensacijų. 
Vokietijoj pvz. gimė žymi ZERO 
grupė, kuri 1959 m., priešinda
masi neofigūrativizmui, įsteigė 
neoidealizmą.

Paryžiuj pasirodė “Groupe de 
Recherche d’Art Visuel” su Vic
tor Vasarely sūnum Jean Pier- 
re (Yvaral) ir penkiais kitais, 
kurių darbai buvo pristatomi 
viešumai kaip visos grupės, žiū
rovui labai primindami fizikos 
laboratoriją ar ką nors pana
šaus. Italija turi dvi grupes. Pa
duvoj įsisteigė “gruppo N” 1959 
m., o Milane “gruppo T”, kurie 
bando sukodifikuoti spalvas, 
lyg jos būtų muzikaliniai tonai. 
Neatsiliko ir Ispanija, visada 
nestokojanti meninių grupių, 
kur įsisteigė “ei grupo 57”. Šių 
grupių darbai visad viešumai 
pristatomi kolektyviai. Tai įdo
mus psichologinis reiškinys šių 

dienų individualizmo pasimeti
me.

Anglijoj ir Amerikoj tačiau

KAI ABEJOJATE DĖL SIUNTIMO 
dovanų savo draugams j S.S.S.R. 

PASINAUDOKITE ŠIUO SAUGIAUSIU KELIU:
1. Nuspręskite, ar jūs norit siųsti siuntini iš čia, ar dovanos už

sakymą automobiliui, motocikliui, siuvamai mašinai, televi
zijos aparatui ar maisto siuntiniui.

2. Pasinaudokite patikimos firmos, kuri turi geriausią reputaci
ja, patarnavimu.

3. Pasitikrinkite, ar šios firmos tarnautojai yra patyrę, kad ga
lėtų tinkamai atlikti jūsų užsakymą.

4. Pasitikrinkite, ar ši firma yra oficialiai pripažinta.
5. Paieškokite firmos, kuri šios srities biznyje yra virš 30 metų. 

Paieškokite ir rasite: —

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC. 
Pagrindinė įstaiga: 716 Walnut St., Philadelphia, 

Pa. 19106 — Telefonas WA 5-3455
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PHILADELPHIA
<132 W. Girard Avenue 
Philadelphia, Pa. 10123 
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320fl Eastern Avenue 
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BLOOMFIELD, N. J. 
228-230 Montgomery Street 
Bloomfield, New Jersey 
Pilone: 748 - 8524
BOSTON
390 VVest Broaduay 
South Boston 27, Mass. 
AN 8-8704
CHICAGO
4102 Archer Avenue 
Chicago 32, Hl. 
FR 6-0399
BRANCH 
2242 W. Chicago Avenue 
Chicago 22, Illinois
BE 5-7788
CLEVELAND 
7023 Superior Avenue 
Cleveland 3, Oliio 
UT 1-0807
DETROIT 
6460 Michigan Avenue
Detroit 10, Michigan 
TA 5-7560
ELIZABETH
043 Elizabeth Avenue 
Elizabeth, N. J. 
EL 4-7608
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11415 Jos. Campau Avė. 
Hamtrainck 12, Michigan 
TO 8-7040 

vėl pastebimas grįžimas prie in
dividualaus reiškimosi ir kūry
bos. Anglijoj nemažai nustebino 
Bridget Riley darbai, kuri, vie
ną kartą juos suprojektavus, 
net nerodo pastangų jų užbaigi
mui, viską patikint savo pagal
bininkams. Reikia pastebėti — 
gana patogi sistema, norint dau
giau sukurti “meno šedevrų”. 
Jos poetiški ir intensyvūs žaidi
mai su geometriniais elementais 
turi vis dėlto tam tikrą nepa
prastą paslapties energiją.

Amerikoj tuo tarpu, nors op
tinio meno judėjimas prasidėjo 
gana anksti, turint mintyje Jo
seph Albers ir jau minėto Mo
holy Nagy darbus, bet tikrasis 
Amerikos “op art” ėmė reikš 
tis tik pastaruoju metu. Ir kaip 
viskas Amerikoj, taip ir nauja 
meno srovė ateina kaip tvanas. 
Tūkstančiai dailininkų bando 
savo laimę toje srityje, kur ki
ti jau nuskynė laurus. Ir tarp 
tų tūkstančių keliolika išsilaiko, 
duodami svarų įnašą į bendrą 
pasaulio vaizdą. Tarp jų pami- 
nėsim du gerai žinomus Chica- 
goj: Richard Anuszkiewicz ir 

(Nukelta į 5 psl.)

Apdraustas perkraustymaa 
įvairių atstumų.

A. VILIMAS

I A I :
HANSAS CITY
18 S. Betliany 
Hansas Clty, Hansas 
AT 1-1757
LOS ANGELES 
3216 Sunset Blvd. 
Los Angeles 26, Californla 
NO 5-0887
MIAMI
2755 Biscayne Blvd. 
Miaml 37, Florida 
FR 0-8712
MINNEAPOU8
217 E. Hennepin 
Mlnneapolls 14, Mlnnesota 
FE 2-4008
MILLVILLE
19 Westwood Terrace 
MUlvlUe, N. J.
825-5362
NEW YORK
48% East 7th Street
New York 3, N. Y. 
GR 3-1785
OMAHA 
5524 S. 32nd Street 
Ontaha, Nebr.
731-8577 
PITTSBURGH 
346 Thlrd Avenue 
Pittsburgh 22, Pennsylvania 
GR 1-3712
ROCHESTER
683 Hudson Avenue 
Rochester 21, N. Y. 
BA 5-5023
SAN FRANCISCO 
1236 Nlnth Avenue 
San Frandsco 22, California 
IX) 4-7081
TRENTON
730 Liberty Street 
Trenton, N. J.
LY 0-0163.
SEATTLE. WASHINGTON 
1512 N. 30 St.
Seattle, Wash. 98103 
M E 3-1853

Tapyba turi būti poezija, kuri 
tyli, ir poezija turi būti tapyba, 
kuri kalba.

— Plutarchas

M O V I N G

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk 
tadlenlo 10 Iki 11 vai. ryto, šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 
9:30 vai. ryto. Vakarais pirmadie
niais 7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IS WOPA 

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

T>1. HEmlock 4-2413 
7150 So. Maplewood Avė.

Chicago 20, III.3418 S. Lituanica Avė.
Tel. FRontier 6-1 SS 2

current divldend on Investment bonus
4%% DIVIDENDU MOKAMA PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
Už 1 metų investavimo bonus mokama 4%% dividendų kas pusmetį ir 

dar Išmokame po H % už kiekvienus metus, 4 metams praėjus.
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
4071 ARCHER AVENUE, CHICAGO 82, ILLINOIS

Valandos: Pirmad.. Antrad., Penkt. ir šeštad. 9 » r. — 4:80 p. p. 
Trečlad. uždaryta; Ketvlrtad. 9 v. r. — 8 v v.

i

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, 
(BODY) dažymas ir daug kitų darbų.

2637 W. 47th Street, Tel. LA 3-9663
CHICAGO 32, ILLINOIS

Automobilio nelaimės atveju skambinkite 
(In case of accident call)

G R 6 - 7 7 7 7 24 hour towing service
Karoserijos taisymas, stabdžiai, motorai, tepimas Ir 

smulkūs pataisymai.

BODY & FENDER WORK
PAINTING, MECHANICAL REPAIR 

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

Z SUSTOKIT, APŽIORĖKIT — 

MŪSŲ METINĮ IŠPARDAVIMĄ

STEIN TEXTILE CO.
Didelis užuolaidų skyrius, kuriame galit savo langams pasi

rinkti urminėmis kainomis iš tūkstančių jardų užuolaidoms de
koratyvinių medžiagų, ne iš mažų pavyzdžių, bet iš didelių 
ritimų: damasko, brokados, “boucle’s”, “fiberglass”. Jei jūs 
nemokat siūti, mes jums jas pagaminsim.

PIRKSIT NEBRANGIAI IR GAUSIT 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.

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

Nemokama vieta mašinoms už kampo j šiaurę.
Jefferson St., Cbernln’s aikštėje

-....................    4'

PAGERBIMAS
(Atkelta iš 3 psl.) »

tamstos kelnių kišeniuje. Apsičiupinėkite ir 
rasite. Labanakt”.

Šarka capt už vienos kišenės, capt už ki
tos — jokio žodžio jose nėra, tik ševroleto 
raktai ir piniginė. Ak, gal kada jam ir įda
vė, bet, tur būt, po kokio smagesnio posė
džio. Matyt, prakišo pro šoną. Nusimetė. Da
bar nebėra — ba-baa.

Beregint Šarką apsupa visos komisijos: 
ar Dūda tebėra gyvas, ar jau Skuba į pager
bimą, ar tais tą savo žodį? Šarka atrapor
tuoja ką girdėjęs, liet kad nors puse lūpos 
prasitartų apie nuosavų kelnių kišenėse din
gusį žodį — ne.

Pranešėjas skuba pranešti:
— Gerbiamieji, ką tik gauta maloni ži

nia; ponas Simonas Dūda, šio pagerbimo su
manytojas, tebėra sveikut sveikutėlis. Šiuo 
metu, jei aš neklystu, skutasi barzdą ar sa
vo poniai švaksuoja batukus. Deja, dėlei pri
vačių, grynai šeimyniškų priežasčių čionai 
atvykti niekaip nebesuspės. Ir savo žodžio 
netars. Tad einame prie sekančio punkto. 
Prie solistės. Ponia Pliuškienė, prašau!

Scenon įeina solistė. Kadangi čia aiškiai 

tautiškas subuvimas, tai ir josios repertua-j 
ras tautiškas. Kaipgis, pagal Jurgį ir kepu
rė. Išklausome Kur bakūžė samanota, Tyliai, 
tyliai Nemunėlis teka, Du broliukai kunigai, 
Vai, dūda ir vėl dūda...

Maždaug šitoje vietoje solistė ėmė ir už
sikirto. Žiobčioti dar žiobčioja, ale kvapo nie
kaip nebeatgauna. Ne dėlei to, kad palubė
je sunkiais gumulais vartaliojasi rūkalų dū
mai, marinuotų silkių, agurkinė ir kopūstinė 
rūgštis: ne, šitokioj atmosferoj) ji jau ap
sipratusi. Ir jaustųsi kaip namie. Ale salė
je kažkoks modernistas (ar komunistas?) 
kad užrėks, kad paleis savo gerklę:

— Ponia Pliuškiene, stop! Susimilk! Pa
sigailėk! Šalin dūdas ir bakūžes! Šimtus kar
tų girdėta...

— Tautieti, tūpkis! Sėskis! Netrukdyk 
ar;a išeik! — piktinasi kiti.

Bet modernistas rėkia dar garsiau:
— Tegu solistė duoda nors gabaliuką iš 

kokios operos. Juk turime gerų, kaip antai: 
Radvila Perkūnas, Jūratė ir Kastytis, net 
Trubadūras ar...

Kaimynai kas timpt už rankovių, • kas 
čiaupt jam už burnos. Tik šitaip pagaliau 
tą rėkdantį modernistą nutildė ir patupdė at
gal j kėdę. Gal jam gąlvoje kvankt, o gal 
žmogus iš tiesų karštas klasikinio meno mė
gėjas: apytamsėj salėj nieks to nenustatė.

Solistė bėgte išbėgo iš scenos, abejomis 
rankomis pasigriebusi savo suknios padal- 

kas. O publikoje — kas plot, kas švilpt, kas 
katinais kniaukt.

— Dėmesio, dėmesio! — ėmė šaukti gar
siakalbis. — Tylos! Meninė dalis baigta. Žo
dį dabar tars šio subuvimo kaltininkas — 
ponas Klemas Klemutis. Prašau!

Publika (ir tie kniaukią katinai, ačiū 
jiems) beregint nutilo. Kaipgis: privalu pa
gerbti ir išklausyti senukas, mūs kolonijos 
pamatų kasėjas, kovotojas ir švyturys.

— Brangūs tėvynainiai! širdingai dėka- 
voju šitos vakarienės sumanytojams. Ir deš
ros, ir kugelis, ir kiti' kąsniukai buvo labai 
gardūs. Dėkavoju taipo pat visiems, kurie

čia būrių būriais prie stalų taip gražiai su- 
sėdote. Kad turėčiau kiek geresnę kakarynę, 
tai, kaip jūs sakote, išdrožčiau didelę kalbą 
apie senus ir naujus laikus. O dabar sakysiu 
tik tiek, kad krapštėmės ir kuitėmės pagal 
savo išmonę. Aš pats visą savo amželį kaip 
traukinys — vis pagal laikrodį. Va, ir dabar, 
žiūrėkite, jau vienuolikė — man laikas na
mučių. Eisiu. Ačiū jums visiems!

Tai taręs, senukas ėmė krypuoti linguo
ti durų link, visiems garsiai plojant...

Kai kur ir svečiai kilst iš savo vietų, kiti 
lyg dar ko lūkuriuoja, vis neapsisprendę. Ne
aiški padėtis.

— Ponios ir ponai, likite savo vietose! 
Neišsivaikščiokite! — ėmė šaukti garsiakal
bis. — Namai nepabėgs. Ir ką gi namuose 
veiktumėte? Akis išsprogdinę sėdėtumėte 
prieš televiziją, kur tik žulikai, divorsai ir 
kitokie besarmačiai. Fe! O dabar, štai, visi 
esame susirinkę į kultūringą subuvimą. Sa
vi tarp savų. Gera proga pasižmonėti. Be to, 
kaip jau esu minėjęs, valgio ir gėralo turime 
tiek, kad boy, o boy. Nesivaržykite!

Žmogau, kas tau varžysis. Jeigu net ofi
cialiai, per garsiakalbį, to prašoma. Tad ir 
vėl su šviežia energija puolėmės prie lėkščių 
ir stikliukų.

Kiek ilgai mes taip žmonėjomės, šito, 
brangieji, neklauskite. Kas tokiais atvejais 
žiūri į laikrodį? Bet turėjo būti gerokai į 

ryto pusę. Manau, kad ir rengėjai buvo pa
tenkinti, nes jokio geresnio daikto nereikėjo 
į garfaičių išmesti, nebent kaulų nuograužos 
ar kokios ten niekaip nesukramtomos jau
tienos stemplės.

Visą sekančią savaitę atsidėjęs sekiau 
mūsų spaudą. Mat, įdomu, kaip viską apra
šys, kaip istorijon užfiksuos. O, kad būtų 
nors kelios eilutės, nors mažas žodelis apie 
Klemo Klemučio pagerbimą. Deja, nieko. 
Tartum jo nė nebūta.

Gal mūsų korespondentai kuo nors įsižei
dė? O gal vargšeliai tebesikankina su gal
vos ir pilvo skausmais? šitaip, rodos, netu
rėtų būti, nes gėralas buvo užsieninis, tiesiog 
karališkas, su medaliais ir žvaigždutėmis 
ant kaklų. Visi tatai matėme. Tiesos vardan, 
jei reikėtų, stotume liudininkais.

Beje, šis tas visgi liko užfiksuota. Bene 
antrąją savaitę spaudoje užtikau tokią ži
nutę: “K. Klemučio pagerbimo dalyvių dė
mesiui. Po vakarienės rasti šie daiktai: vy
riškos šukos, vyriškas lietpaltis (kairėj ki
šenėj kelios sulūžusios Chesterfield cigare
tės) ir moteriškas šnypštukas su kvalbonais. 
Pateikus nuosavybės įrodymus, tuos daiktus 
galima atsiimti pas salės dženitorių jo dar
bo valandomis”.
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MARQUETTE PARK LIETUVIŲ NAMŲ SAVININKŲ ORGANIZACIJOS VALDYBA. 1965 m. gegužės I dieną, 
(šį šeštadienį) Marquette Parko parapijos salėje, 6820 South Washtenaw Avenue, ruošia

ŠOKIU VAKARĄ
Visi lietuviai, o ypatingai namų savininkai ir “Draugo” skaitytojai, maloniai kviečiami nuotaikingai praleisti vakarą.

VISAS PARENGIMO PELNAS SKIRIAMAS “DRAUGO” MAŠINŲ FONDUI.

--------- ------------------ --- ---------------- ---------- Vis
Gros GEORGE JONIKO orkestras.

Veiks skanių valgių bufetas ir 
įvairių gėrimų baras.

Be to, bus proga laimėti vertingų 
daiktų, kurie bus dalyviams pa
skirstyti burtų keliu.

Pradžia 7 vai. vak. Auka $1.00

AKIES ILIUZIJŲ INVAZIJA
(Atkelta iš 4 psl.)

Julian Stanczak, abu Albers 
mokiniai, daugiau reiškiantys 
spalvų iliuziją, negu grynai geo
metriniai juoda - balta mecha
nizmą, klestintį Europoje.

Pietų Amerika šį kartą irgi 
neatsiliko nuo avangardinio pa
saulio. Sekdama Amerikos cha
rakteristiką, ji irgi neturi gru
pių, o dirba individualiai. Ta
čiau dauguma jų, kaip venezue- 
lietis Jesus Rafael Soto ir bra
zilas Almir Mavignier gyvena 
ir dirba Europoj ir jų kūryba 
turi nepaprastai subtilią išraiš
ką, Europos kultūros įtakoj jun
gianti logišką, šaltą svarstymą, 
švarumą ir organizuotumą su 
Pietų Amerikos džiunglių koš
maru. Kiti, prisijungę prie Eu
ropos grupių, kaip argentinie- 
čiai Julio Le Parc ir Horacio 
Garcia Rossi, kurie dilba kartu 
su Yvaral grupe Paryžiuje.

Tokia maždaug dabarties si
tuacija pasauliniame meno koš
mare. Dabar tektų tik paklausti,

kas iš mūsų lietuvių dailininkų 
yra prisidėję prie šios “nuovel- 
le vague”? Kiek aš žinau, tik 
viena dailininkė, kurios paroda 
yra laukiama greitu laiku New 
Yorke, — Aleksandra Kašu’cie- 
nė. Jos kūriniai nepriklauso “op 
art” tiesiogine prasme, bent 
tiek, kiek man teko matyti. Bet 
tose juodose mozaikose, sudėto
se iš mažų akmenėlių įdomiose 
geometrinėse struktūrose, jau
čiasi ta pati kryptis, kuri šian
dien yra užvaldžius MOMĄ. Bet 
apie tai kitą kartą.

Ir užsklandai galėtume staty
ti klausimą; ar šitie darbai, ar 
“op art” yra menas ar neme- 
nas? Jeigu sakysiu TAIP, tai 
kodėl? Jeigu NE, tai mane už
pultų kitas klausimas: kas ma
ne skyrė teisėju? Gerai — aš 
nebūsiu teisėju, sakydamas, kad 
man šitie darbai yra įdomūs, 
jie mane jaudina, ir aš jaučiuo
si pagautas to fantastiško koš
maro, kuris glūdi tame hipno- 
tiškame pasauly. Ir man to už
tenka.

Ciurlioniečiai su svečiais po koncerto Chicagoje Nuotrauka Antano Gulbinsko

I • Estų literatūros premijos 
laureatas — prof. Oras. Poeto 
H. Visnapuu vardo estų litera- 

I tūros fondas JAV-se skiria kas
metines literatūros premijas. 
Neseniai premija paskirta estų 
filologui ir literatūros mokslo 
žinovui, Floridos universiteto 
profesoriui Ants Oras. Premija 
suteikta už Oras monografiją

■ apie estų poetę Mariją Under. 
i Prof. Ants Oras anglų kal
von išversti Jurgio Baltrušaičio 
eilėraščiai talpinami ir naujame 
“Lituanus” numeryje.

Geriausias laikas pasidaryti tau
piu yra tada, kai viskas sekasi. 
Kai liksime neturtėliais — pasi
rinkimo nebebus.

— O. A. Battista

KARPENTERIS 
Atlieku visus vidaus ir iš 
lauko namų taisymo bei da
žymo darbus. Nebrangiai. 

IGNAS
Tel. 476*5405

JUBILIEJAUS REPETICIJA amžinai brangios, nenuobodžios, 
ir gyvybinės mūsų tautinio iš
silaikymo misijoj.

(Atkelta iš 1 psl.)
Pilnomis jėgomis

Ketvirtoj ir paskutinėj sep
tynių dainų grupėj jungėsi vi
sos ansamblio jėgos ir čiurlio- 
niečiai dainavo jau tikrai, lyg 
iš savo namų pastogės. Net vy- 

i rai buvo apsivilkę tautiniais rū- 
; bais. Jie ir suskambo, kaip buvo 
laukta ir tikėtasi. Išskyrus kiek 
blankesnę “Oi kas sodai” ir ne 
taip jau spontanišką “Kalvelį”, 
visos kitos pabaigos dainos 
skambėjo žavingai. Ypač “Pa- 
partėlis” ir ansamblio tradicinė 
“Namo”. Publika širdingomis 
katutėmis dėkojo ansambliui už 
koncertą.

Baigminės pastabos
Užsklandai dar tektų pasa

kyti, kad, kai yra atspausdinta 
programa, o dainų turiniai, jei 
ne kiekvienam mintinai žinomi, 
tai bent suprantami, keturių 
pranešėjų, kad ir žavingų, kad 
ir lakoniškais dviem kalbom 
aiškinimais, labai ištęsė ir taip 
ilgą ir gausią koncerto progra
mą ir publika paliko persotin
ta bei išblaškyta.

Dainų pristatymai anglų kal
ba — gryna klaida, nes vargu, 
ar kas iš publikos nemokėjo lie
tuviškai. Tebūna leista iškelti 
ir chorvedžiam vieną kitą pa
geidavimą. Pirmiausia — ne

versti laike dainavimo cho
ristam laikyti užpakalyje sura
kintų rankų (šiuo atveju — vy
rų). Tai yra ne vien neestetiš
ka, nes primena areštuotus ka
linius, bet ir fiziniai žalinga, nes 
tai įtempia viršutinę krūtinės 
dalį bei kaklo raumenis, truk
dant pagrindinės svarbos dia- 
fragminiam kvėpavimui bei lais
vam balso aparato raumenų vei
kimui. Šitokioje situacijoje 
vyksta dažnai detonacija ir gau
nasi nemalonus gerklinis balso 
atspalvis. Verčiant dainininkus 
giliai kvėpuoti, nereikia leisti 
jiems kilnoti pečių, tampyti 
kaktų, kaklų, žandų, lūpų bei 
daryti žiaurių grimasų. Kuo ar
čiau laisvo natūralaus, nesuvar
žyto laikymosi, tuo geresnis bal
so, tuo pačiu ir dainos skambe
sys, bei malonesnis ir žavinges
nis įspūdis klausytojo ausiai ir 
akiai.

Linkėtina šiam garbingam 
ansambliui išlikti savo “profi
ly” ilgus metus ir nesuprastėti. 
Nes Čiurlionio ansamblio liau
dies dainos yra nesenstančios,

— Amerikoje pirmas medie
nos mokykla įsteigta 1765 m. 
gegužės 3 d. Philadelphia, Pa. 
Įsteigė du dr. Morgan ir dr. Shi 
ppen. *

... mes atrandame, kad Leopill’s 
daugiau pagelbsti, negu kitos pi
liulės, kurias iki šiol vartojom... 

Jau su virš

50 METŲ
Plačiai žinomos Leopillrf reguliuoja 

medžiagų apykaitos virškinimu ir vi
durių užkietėjimą. švelnios ir pati
kimos iš augalų pagamintos padeda 
kepenims ir tulžiai normaliai veikti. 
50 už $1.00 arba 250 už $4.00 Jeigu 
negaunate savo vaistinėje tai užsaky
kite K. S. JONAITIS, R. PH. 2735 W. 
43rd St., CHICAGO, ILL., «0«32.

LEOPILLI

Teologinės temos laiškais 
pasikeičiant

(Atkelta iš 2 psl.) 

aukštoje vietoje santykiuose su 
Dievu.

Ta pačia proga Jūs iškeliate ir 
seniai, diskutuojamą Marijos gar
binimo klausimą ir duodate jam 
labai konkrečią formą, būtent — 
Marijos koplyčios įrengimą Wa- 
shingtone. Marijos kultas yra di
delis klausimas, kurį šimtmetines 
diskusijos yra gerokai sukomplika
vusios. Jūs vadinate klaida, kad 
koplyčia bus skiriama Marijai ir 
kad Kristui teks tik šoninė siena 
ir tai dar smūtkelio formoje. Visų 
pirma, aš neturiu nieko prieš smūt 
kelį. Man jis yra įdomus ne tiek 
savo sentimentaline puse, kiek, gal 
būt, labai didele proistorine gel
me, tiesa, irgi susijusia su mirusių
jų kultu. Bet tai sudarytų Jums 
dar vieną priežastį juo nepasiten
kinti. Tačiau Jflms labiau rūpi Ma
rijos pirmenybė prieš Kristų.

Aišku, kad Kristus yra mūsų 
atpirkėjas ir suderintojas žmoni
jos su Dievu. Ir Marija, jei čia tu
ri kokią reikšmę, tai ne dėl to, k;d 
ji yra Abraomo ar Dovydo ainė. 
bet dėl to, kad ji yra Kristaus mo
tina. Tai yra marijinės teologijos 
išeities taškas. Viskas, kas ne iš čia 
išeina ar į čia neveda, yra pavojin
ga. Negana to, mes neturime iš
leisti iš akių, kad Kristus, nepai
sant savo mandagumo, visada tvir

tino, jog išganymas tik per jį. Tai
gi kokios atskiros msrijinės išga
nymo sąrangos nėra. Tai yra prin
cipiniai dalykai. Tuo tarpu egzis
tenciniame lygyje Kristus nėra sau 
pirmosios vietos reikalautojas vi
sose aplinkybėse. Priešingai, jis 
yra pasakęs kartą mokiniams, kad 
jie ir jų vaikai darys didesnių ste
buklų negu jis. Aš nežinau, ar ši 
pranašystė jau yra išsipildžiusi ko
kio šventojo atvejyje, bet Marijos 
sugebėjimas stebuklingai pagelbė
ti žmonėms yra pakankamai pa
liudytas faktas. Dėl to krikščioniš
koji visuomenė neretai savo jaus
mus Marijai nori išreikšti įvai
riais paminklais ar išoriniais ženk
lais.

Aš suprantu, kad kalvinistinis 
šūkis “tik vienam Dievui garbė”, 
sudaro kliūtį Marijos garbinimui 
tuo atveju, jei Marija būtų garbi
nama, kaip atskiras išganymo cent
ras, nepriklausąs Kristui. Bet, at
rodo, kad kalvinizmas galėtų ras
ti priė jimą prie Marijos, jei ją su
prastų ne kaip nepriklausomą ant
gamtinės malones šaltinį, bet kaip 
nepaprastai natūralią Kristaus 
jungtį su žmonija. Juk Marija buvo 
Jo motina.

Nuoširdžiai dėkingas už dėmesį 
mano straipsniui

Jūsų Kristuje
Kun. V. Bagdonavičius, MIC

Garantuojame už gerų veikimą., jei 
nebūsite patenkinti sugrąžinsime pi
nigus. Gydytojų rekomenduojama.

Užsakymas
Aš norėčiau pamėginti Leopllls ir 

įdedu $1.00 už 50 piliulių (arba 
$4.00 už 250).
Vardas, pavardė . •.....................................

Gatvė ................................................................
Miestas ............................................................
Valstija ............................................................

FRANK’S T. V. 8č RADIO, Ine.
8240 S. HALSTED ST. Telef.: CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 
RADIO, STEREO APARATŲ. PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

ORO VĖSINTUVAI — AIR CONDITIONING

Standard Federal
SAVINGS<& LOAN ASSOCIATION

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

TURTAS — $90,000,000.00 REZERVAI — $8,800,000.00

Vienintelė lietuviška bendrovė Chicagoj mokanti dividentus kas 
t .....

3 mėnesius. Dabartinis dividentas 4. visoms taupmenoms.

PASKOLOS NAMAMS ĮSIGYTI AR TAISYTI

PRIEINAMOMIS SĄLYGOMS

VALANDOS:
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais 

nuo 9 iki 8 vai. vakaro
Antradienia’s ir penktadieniaiB 

nuo 9 iki 4 vai. vakaro.
šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai

Trečiadieniais nedirbama

JUSTIN MACKIEWICH. 
Valdybos pirmininkas

JUSTIN MACKIEVV1CH. Jr.
Prezidentas

Kiekviena 
sąskaita 
ligi 
$10.000 
apdrausta 
Federalės 
valdžios 
agentūroje

4040 Archer Avė. Chicago, ILL. 60632 
Telef. CL 4-4470

SKIP'S Self Service
LIQUOR STORE

5515 S0. D AMEN AVĖ. Ali PHONES WA 5*8202

Fifth $4.98

CHERRY MARNIER LIQUEUR Fiftti $g,49

RON MERITO Lite or Gold
PUERTO RICAN RUM

FIOR D* ALPĘ IMPORTED 
ITALIAN IJQUEI R

AP1RIL — BAL. 29, 30 D. D. & MA Y — GEG. 1 D.

Quart $3,89

OLOSE OUT SCHENLEY COCKTAILS 
Martini, Vodka Martini or Old
Fashion 2/3 Quart $1.98

MARASKA PEAR KRUSKOVAC LIQUEUR
IMPORTED EROM YUGOSLAVIA Fifth $4.98 

GRAIN ALCOHOL 190 Proof V.S.P. Fifth $4.89 

RICCADONNA VERMOUTH IMPORTED
Dry or Sweet 30 oz. Bottle

BISQUIT THREE STAR COGNAC Fifth $Cį.49
STOCK 10 YEAR OLD V.S.OP.

IMPORTED BRANDY

$5.69

POPULAR BRAND OF IMPORTED 6 year old
CANADIAN VVHISKEY Fifth $4.29

$1.29

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARŲUETTE PK., 6211 S. VVestern PRosp. 8-5875
Vedėjas J. LIEPOMS

Pirmad., ketvirtad. ir penktad. nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 vai. iki 5 vai. p.p.



NAUJI LEIDINIAI
• PIRMOJI PRADALGE. li

teratūros metraštis. Redagavo 
K. Baronas. Nidos klubo leidi
nys, nr. 51, 1964 m., 1, Ladbro- 
ke Gardens, London, W. II, Eng 
land. Knyga 7x5 inč. formato, 
380 psl., kaina $3.00, gaunama 
Drauge.

Šitas pastarasis Nidos leidi
nys yra kaip tik toks, kokio jau 
eilė metų mūsų kultūriniame 
bei literatūriniame gyvenime la
bai ir labai pasigedome. Džiu
gu, kad leidykla yra užsimoju
si ir toliau kasmet tokį mūsų 
literatūros metraštį išleisti. Tai 
būtų ateičiai išliekantis ženklas 
mūsų literatūros egzistencijos 
laisvajame pasaulyje ir liudiji
mas mūsų rašytojų sutartinio 
reiškimosi bendruose knygos 
puslapiuose. Žinoma, tokio leidi
nio ateitis priklauso nuo skaity
tojų - pirkėjų gausos ir rašyto
jų nepailstančios talkos. Šitai 
turėdami minty, metraščio įva
do žodyje leidėjai ir redakcija 
rašo:

“Jeigu skaitytojai, pirmoje 
eilėje Nidos klubo nariai, priims 
šį metraštį taip šviesiai, kaip 
mes jį pristatome, tai kviesime 
talkon rašytojus ir kitais me
tais pristatysime “Antrąją Pra
dalgę” su viltim, kad šitaip vyks 
metai po metų, kol Nidos klu
bo pareigas perims pajėgesni 
leidėjai arba kol Vilnius vėl pa
sidarys mums visiems lietuviš
kos šviesos šaltinis.

Kol kas, tiesa, šiame metraš
tyje dalyvauja ne visi svetur 
gyvenantieji rašytojai. Bet nuo
širdžiai tikime, kad kitame met
raštyje tarp dabartinių jo da
lyvių turėsime ir tuos, kurie jau 
yra pasižadėję, o taip pat ir 
tuos, kurie per kitus darbus ne
pajėgė šįkart ateiti į talką dar 
nė pažadu”.

Būtų gera, kad šitie leidėjų 
ir redakcijos žodžiai, kreipiami I 
į skaitytojus ir rašytojus, ne
būtų balsas tyruose. “Pirmosios ■ 
Pradalgės” platesnę recenziją 
netrukus paskelbsime mūsų 
laikraščio kultūriniuos pusla
piuos. O šiuo kartu leidinio pa
minėjimą baigsime pavardėmis 
tų rašytojų, kurių kūrybą jau 
randame pačioje pirmoje met
raščio knygoje: V. Alantas, P. 
Andriušis, O. B. Audronė, B. 
Auginąs, M. Aukštaitė, K. Ba
ronas, A. Baronas, V. Bogutaitė, 
K. Bradūnas, A. N. Dičpetris,
J. Gailius, A. Giedrius, B. Gra
žulis, K. Grigaitytė, dr. J. Gri
nius, A. Gustaitis, A. J. Jūragis,
K. Jurgelionis, M. Katiliškis, J. 
Kuzmickis, A. Mackus, J. Mi
kuckis, P. Orintaitė, A. Rūta, 
B. Rutkūnas, D. Sadūnaitė - Se- 
aley, L. Sutema, V. Šlaitas, J. 
Švaistas, J. Tininis, A. Tulys, 
M. VaitkuM ir L. Žitkevičius.

• LITUANUS. Lithuanian 
Quarteriy / Fall - Winter 1964 
/ Volume Ten / Number Three - 
Four. Žurnalas išeina pavasario, 
vasaros, rudens ir žiemos lai
kotarpio knygomis. Leidžiamas 
Lituanus Fundacijos. 8V2 x 5 Va 
inč. formato, pastarasis numeris 
112 psl. Metinė prenumerata 
$3.00, atskiro numerio kaina 
$1.00, redakcijos ir administra
cijos adresas: Lituanus, P. O. 
Bose 9318, Chicago, UI., 60690, 
USA.

Šiuo dvigubu, dar praėjusių 
metų numeriu, Lituanus jau be
veik pasivijo laiką. Dabar, jei
gu tik truputį bus pasiskubinta, 
žurnalas, reikia tikėtis, galės 
reguliariai, nepavėluota data 
pasiekti skaitytojus. Pagrindi
niai šio numerio straipsniai: Pr. 
Zunde “Demographic Changes 
and Structure in Lithuania”;
L. Dambriūnas “A General Cha- 
racterization of the Lithuanian 
Language”; A. Platelis “Occu- 
pational Adjustment of Profes- 
sional Refugees: A Case Study 
of Lithuanian Professionals in 
the United Statės”; Br. Vaške
lis “Jurgis Baltrušaitis: A Li
thuanian and Russian Symbo- 
list”; A. Vaškelis “Pietist Spirit 
in Donelaitis’ Poetry”. Grožinei 
literatūrai skirtuos puslapiuos 
duodama septynių J. Baltrušai

čio eilėraščių vertimai, o meną 
reprezentuoja dail. Vytauto O. 
Virkau tapybos darbų puslapi
nės nuotraukos su dailininko 
kūrybos aptarimu. Komentarų 
bei knygų dalyje telpa: J. Vė- 
laikis “250th Anniversary of Do
nelaitis’ Birth: East and West”; 
T. Remeikis “The Soviets Dis- 
cover Sociology”; recenzuojama 
L Gineičio studija “Kristijonas 
Donelaitis ir jo epocha”; C. 
Grincevičius rašo apie Lietuvos 
inventorius (XVII a.). Biblio
grafijai skiriama:: Rare Balti- 
ca in the Bonaparte Colįection 
— Newberry Library, Chicago, 
III.

Dabartiniu, knyginio formato 
Lituanus žurnalu, redaguojamu 
dr. Tomo Remeikio, tikrai nuo
širdžiai galime džiaugtis ir di
džiuotis. Ypač dėl to, kad žur
nale keliamos su lietuvių tauta 
ir jos kultūra susietos proble
mos pateikiamos skaitytojui 
akademinio lygio ir objekty
vaus požiūrio puslapiuos. Mums 
visada buvo ir yra pavojus, kal
bant apie tai, kas mums ypač 
yra brangu, pasidaryti perdė
tai jausmingais ramaus ir inte
lektualinio žvilgsnio sąskaitom 
Todėl ir kontaktus užmegzti su 
intelektualiniu pasauliu mums 
vis kažkaip nevykdavo. Reikia 
tikėtis, kad Lituanus dabar šią 
misiją puikiai atliks, prisistaty- 
damas kaip rimtos akademinės 
pakopos žurnalas, perkelius lie
tuvių tautos ir kultūros repre
zentaciją iš perdėto jausmingu-

“Lituanus” naujo numerio viršelis. 
Piešinys Vytauto O. Virkau.

mo į blaivią intelektualinę plot
mę.

Pastarasis 1964 metų nume
ris, kaip ir dera jubiliejiniais 
metais, dar duoda pora užsklan- 
dinių duonelaitinių temų. Apla
mai labai gerai, kad Donelaičio 
metais Lituanus šfam mūsų 
klasikui skyrė tiek dėmesio, net 
išleisdamas vieną specialiai jam 
skirtą numerį. Tačiau truputį 
ir prisirijome, kad, klasikus pri
statant, nebūtų pamiršta ir gy
voji, nūdieninė mūsų literatūra. 
Va, sakysim, ir šiame numeryje 
skaitytojas supažindinamas su 
Jurgiu Baltrušaičiu. Žinoma, 
Baltrušaitis yra didelis poetas, 
pasaulio dėmesio vertas. Bet, 
pristatydami Baltrušaitį, neiš
vengiamai siejame jį ir su rusų 
literatūra, kaip panašiu atveju 
Adomą Mickevičių neatidalomai 
turėtume jungti su lenkų lite-

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 8 vai

į* 3314 West 63rd Street
Chicago 29, Dlinols 

j Tel. PR 6-8998

Adalbertas Staneika Autoportretas
Iš parodos Wyncote, Pennsylvanijoj

ratūra, o O. Milašių su prancū
zų literatūra. Ar nesudarysime 
amerikiečiui ar kitam kuriam 
skaitytojui tokiais atvejais įspū
džio, j°8 mes te slavų ir kitų 
tautų įtakos bei talkos nelabai 
ir galime kultūriškai egzistuoti, 
kad maža ką iš gryno savojo 
molio ir beturime? Ypač toks 
įspūdis gali kilti skaitytojui, 
kuris plačiau su lietuvių tautos 
problemomis nėra susipažinęs ir 
kuriam Lituanus bus, gal būt, 
kone vienintelis žinių šaltinis. 
Jeigu jau mes iliustracine žur
nalo dalimi pristatome vis po 
vieną kitą dabarties gyvųjų die
nų mūsų dailininką, ar nereikė
tų taipgi panašia kryptimi ri
kiuoti ir literatūrinius Lituanus 
puslapius, kaip jau ne vieną 
kartą redakcijos sumaniai ir bu
vo padaryta? Suprantama, nė
ra bloga priminti pasauliui tai, 
kas jau seniai kitų buvo paste
bėta ir įvertinta, bet dar pras
mingiau būtų iškelti tai, ko kiti 
dar nėra pamatę ir ką mūsų 
jaunoji akademikų karta, mo
kėdama laisvai kelias kalbas, 
gali lengvai padaryti lietuvių 
kultūros labui.

• TECHNIKOS ŽODIS, nr. 1 
(91j, 1965 m. Viršelyje įdėtas 
prof. Stepono Kairio portretas, 
tapytas prof. A. Varno, šis nu
meris didžia dalimi skirtas prof. 
St. Kairiui ir arch. Vladui švi-

pui paminėti. Tekste duodamos 
gana retos nuotraukos iš 1928 
ir 1929 metų, kur, be paties 
prof. St. Kairio ir jo žmonos, 
yra Kauno burmistras J. Vilei
šis, inž. Andriūnas, inž. St. Va- 
balevičius, inž. L. Ožinskis ir 
kt. Aprašomos laidotuvės ir pa
teikiamas inž. A. Novickio at
sisveikinimo žodis inžinierių 
vardu. Kartu panaudotos V. 
Maželio notraukos.

Arch. Vladą švipą minint, 
įdėta velionies nuotrauka, inž. 
Alg. Jasaičio atsisveikinimo žo
dis inžinierių vardu, ir inž. A. 
Novickio straipsnis apie Vlado 
Švipo veiklą Lietuvoje.

Spausdinamas prof. Stepono 
Kairio straipsnis apie Lietuvos 
pramonę istorinėje praeityje, 
ištrauka iš velionies atsiminimų 
knygos “Lietuva budo”.

Kitoje turinio dalyje yra 
straipsniai: Kultūros centras 
Rytuose, Piūvis per sąjungos 
veiklą (J. Rimkevičiaus) ir nuo
latiniai skyriai — Lietuvių 
mokslo darbai (D. Šato), Ter
minų reikalu Jtfį. Vintarto), Lie
tuvos technikinėje spaudoje 
(A. Balso), Technikinė apžval
ga (A. Didžiulio), Veikloje ir 
gyvenime, Pasisakymų tribūna.

Prof. J. Šimoliūnas ir buv. TŽ 
red. Vytautas Pavilčius šiame 
numeryje tik trumpai paminėti,

nes jie plačiau bus minimi se
kančiame numeryje.

TŽ redaguoja A. Didžiulis, 
K. Kaunas, G. J. Lazauskas 
(ats. red.), J. Rimkevičius, D. 
Šatas, J. Slabokas (tech. red.). 
Adm. A. Pargauskas.

Mns.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
• ŠALTINIS, 1965 m., balan

džio mėn., nr. 2 (21 j. Tikybi
nės ir tautinės minties žurnalas. 
Prenumerata metams $2.00. Ad-

resas: šaltinis, 21 The Ovai, 
Hackney Rd. London, E. 2, En- 
gland.

• MOTERIS, 1965 m., kovo 
- balandžio mėn., nr. 2. Prenu
merata metams $4.00. Adresas: 
Moteris, 57 Sylvan Avė., Toron
to 4, Ont., Canada.

• LIETUVIŲ DIENOS, 1965 
m., kovo mėn., nr. 3. Prenume
rata metams $6.00. Adresas:

Lietuvių Dienos, 4364 Sunset 
Boulevard, Hollywood, Califor
nia 90029.

• PASAULT’J LIETUVIS. 
1985 m. balandžio mėn., n . 15. 
Leidžia Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės Valdyba. Prenumera
ta $2.00. Adresas: The World 
Lithuanian .c/p E. Kalnėnas, 
1118 Rutherford Rd., Cleveland 
Hts., Ohio.

Pristatome Visokių Rūšių 
STATYBAI IR NAMŲ 

"ATAISYMUI MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO. 
STASYS LITVVINAS, Prez.

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

teikiame nemokamai
RafitInB atdara kasdien nuo 8 vai 
ryto Iki 6 vai. vakaro ir SeStadle 

nlals iki 8 vai. p. p.

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 ir 
apdraustas.

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

CHICAGO, ILL. 60609

ROOSEVELT PiCTURE I 
FRAME COMPANY

Manufacturers

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

VIrginia 7-7258-59

PLANINGAS TAUPYMAS 
tnokaatfuM divid&ndtiĄ 

m— PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

Pinigų taupymui nereikia važinėti, juos galite 
atsiųsti paštu, nes mes apmokamvisas pašto
persiuntimo išlaidas.

DABAR GERIAUSIAS LAIKAS ĮRENGTI TVORAS i 
JŪSŲ NAMŲ PUOŠNUMUI IR ŠEIMOS SAUGUMUI. I

Įrengiame tvoras, duris, langus, stogelius, tureklius ir kitus 
įvairaus metalo, plastikos ir stiklo gaminius jūsų namų page
rinimui ir papuošimui.

KOSTAS BUTKUS
Telefonai: LUdlovv 5-6291, bet kuriuo laiku, 

PRospect 8-2781 rytais ir vakarais.

Mūsų erdviose patalpose 

turime didžiausį pasirinkimą 
visų modemiškų baldų, elek
trinių krosnių, radijo ir tele
vizijos aparatų, šaldytuvų ii 

kitų namams reikmenų.
LIETUVIU IŠTAIGA

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

2310 W. Roosevelt Road Tek SEeley 3-4711
Atdara plrmad tr ketvir. »--» vai. antr., treč. ir žefttadienlala nuo

9 Iki 8 vai Sekmad atdara nuo 11 Iki 4:10 po piety

CRANE SAVINGS
ANO LOAN ASSOCIATION
B. B. PIETKIEVVICZ, Prez.

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

)i
nujos ouo^von *** . ' .^-—^41

/ mokamas už investavimo

sąskaitas

Naujas aukštas dividendas
4

TIKIMĖS, kad 
turėsime progos
Jus pamatyti ir 
patarnauti Jums 
ir Jūsų 
namiškiams

UTUAL

Pirmadieni, antradienį ir penktadienį 

nuo 9 vnl. ryto iki 4 vai. po pie tų.

Chartered and Superviaed by the United Statės Govenunent 

2212 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS
Ketvirtadienį nno 9 vnl. ryto iki 8 v. vak.
Šeitadienį nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų 
Trečiadienį uždaryta viaų dienų,

Phone VIrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

AUTOMOBILIAMS VIETA GRETA MŪSŲ ĮSTAIGOS

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

.... aunAA ANTRAD. ir PENKT...................,..9 v. r. iki 5 v. v.VALANDOS* PIRMAD Ir KETV........................9 v. r. iki 9 v. v.
ŠEŠTAD. 9 v. r. iki 12 v. d............Trečiad. uždaryta

VANDER WAGEN < \ t
I HEJITING J 
^OIL jT
SuperFIame

ANGLYS

SINCLAIR ALYVA
POrtsmouth 7-8020

NELAUKITE, nes rytoj gali būti pervelu!
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.

GENERALINLAI AGENTAI ŠIŲ kompanijų:
AMERICAN BONDING 
AMERICAN INDEMNITY 
CASUALTY MUTUAL 
FIDELITY & DEPOSIT 
FIRE & CASUALTY OF CONN. 
GIBRALTAR INSURANCE 
THE HANOVER
HIGHWAY INSURANCE 
THE HOME
INTERSTATE 
LASALLE CASUALTY

MANHATTAN FIRE & MARINE 
MERCURY MUTUAL
MONARCH 
NATIONAL UNION 
NEW YORK FIRE 
SECURITY INSURANCE 
UNITED STATĖS FIRE
UNIVERSAL INSURANCE 
VVESTERN FIRE & CASUALTY 
CALIFORNIA LIFE

Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Bosrd of Underwriters

OMALLIY and McKAY, Ine.
222 W. Adams Street Room 800

Telefonas CEntral 6-5206
"
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PENKIOLIKTASIS ROMANO

KONKURSAS
1. Dienraštis “Draugas” skelbia dailiosios prozos (romano, 
apysakos) penkioliktąjį konkursą. Rankraščiams įteikti pas
kutinė data yrį) 1965 m. lapkričio 1 d.

2. Geriausiojo kūrinio autoriui skiriama 1,000 dolerių premija.
3. Kūrinio siužetą pasirenka patys autoriai. Rankraštis turi 
būti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip 200 romaninio for
mato puslapių.
4. Kūrinius siŲRti šiuo adresu: Dailiosios prozos konkurso ko
misijai, Draugas, 4545 VV. 63rd St., Chicago, III. 60629.
5. Sprendimo bešališkumui laiduoti autoriai turi pasirašyti 
slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo tik
rąją pavardę ir adresą, ten pat įrašant kūrinio antraštę ir pa
sirinktąjį slapyvardi. Teisėjų komisijai išrinkus premijuotiną 
kūrinį, atidaromas tik laimėjusio autoriaus vokas. Premijos 
nelaimėjusiųjų vokai komisijos ir “Draugo” atstovo akivaiz
doje sudeginami.
6. Tūkstančio dolerių premiją gavęs autorius be papildomo 
honoraro pirmosios laidos teisę perleidžia “Draugui”, įskai
tant teisę spausdinti dienraštyje ir išleisti atskiru leidiniu 
arba tik išleisti atskiru leidiniu. Nelaimėję autoriai spausdini
mo sąlygas nuspręs abipusiu susitarimu.
7. Konkurso jury komisija bus paskelbta netrukus.

• Premijuotoji komedija sce
noje. Chicagos Scenos darbuoto
jų konkursą laimėjusi Anatoli
jaus Kairio komedija “Viščiukų 
ūkis” tos pačios Scenos dar
buotojų sąjungos rūpesčiu sta
toma gegužės mėn. 15 ir 16 <L 
Jaunimo centro didžiojoje salė
je, Chicagoje. Komediją režisuo
ja Algimantas Dikinis. Premi
juotosios komedijos spektakly
je vaidina šie aktoriai: Elena 
Petrokaitė - Rukuižienė, Julija 
Cijūnelienė, Regina Stravinskai- 
tė, Algimantas bikinis, Arvydas 
Dikinis, Edvardas Radvila, Juo
zas Raudonis ir Romas Sta- 
kauskas. Dekoracijos Jurgio 
Daugvilos, apšvietimas Kazio 
Cijūnėlio. Tai bus paskutiniai 
prieš vasarą šio sezono spektak
liai. Džiugu konstatuoti, kad 
pastaruoju laiku Chicagos lie
tuvių teatrinis judėjimas buvo 
gana gyvas, kūrybingas, sutrau
kęs salėsna visad apsčiai ir žiū
rovų. Reikia tikėtis, kad ir “Viš
čiukų ūkio” spektakliai taipgi 
patrauks teatrą lankančių dė
mesį.

• Nauji Viktoro Petravičiaus 
spalvoti medžio raižiniai išsta
tomi Detroite. Amerikos Lietu
vių inžinierių ir architektų są
jungos Detroito skyriaus glo
bojama šio mūsų dailininko pa
roda Lietuvių Namuose ten ati
daroma gegužės mėn. 9 d. Pa
rodoje bus išstatyta 10 aliejaus 
darbų ir 30 medžio raižinių. Iš 
jų 15 visai nauji spalvoti raiži
niai, kurie, žinant V. Petravi
čiaus nuolatinį atsinaujinimą, 
žiūrovų laukiami su dideliu 
smalsumu.

• Dvi reikšmingos parodos
Chicagos Meno institute. Ba
landžio 30 d. čia atidaroma kas
metinė (jau 68-toji) Chicagos 
ir jos apylinkės dailininkų meno 
paroda. Tęsis iki gegužės mėn. 
23 d. 7

Gegužės mėn. ,1 d. Chicagos 
Meno instituto patalpose atida
roma kasmetinė Amerikos da
bartinio meno draugijos rengia
ma paroda. Į šią parodą rengė
jų pakviečiami tik pasirinktieji 
dailininkai. Šiemet šion parodon 
yra angažuotas ir lietuvis Kęs
tutis Zapkus. Jo bus ten išsta
tytas vienas aliejinės tapybos 
paveikslas. Paroda vyks iki ge
gužės 31 d.

• Dailininko Vaclovo Rato 
individualinė paroda buvo ati
daryta balandžio 21 d. Three 
Sisters galerijoje, Melbourne, 
Australijoj. Parodą atidarė 
Australijos prima balerina 
Kathleen Gorham. Atidaryme 
dalyvavo pats dailininkas ir di
delis skaičius australų bei vie
tos lietuvių. Paroda ten vyksta 
iki gegužės 1 d. Dail. V. Rato 
grafikos darbai taipgi išstatomi 
šiandien Čiurlionio galerijoje, 
Chicagoje, atidaromoje Austra
lijos lieutvių grafikų parodoje.

• Rašytoja, režisierė ir akto
rė Birutė Pūkelevičiūtė persikė
lė Chicagon. Lig šiol ji kelioka 
metų gyveno Montrealyje, Ka
nadoj. Anoje lietuvių kolonijoje 
jos rūpesčiu ir iniaciatyva bu
vo suorganizuotas labai kūry
bingas teatrinis vienetas, išeiviš- 
kai mūsų bendruomenei ne tik 
scenoje, bet ir plokštelėse do
vanojęs K. Borutos “Baltaragio 
malūną” ir Balio Sruogos “Mil

Birutė Pūkelevičiūtė

žino paunksmę”. Pastaraisiais 
metais, dar tebegyvendama 
Montrealyje, B. Pūkelevičiūtė 
talkino ir Chicagos teatralams, 
režisuodama čia savo premijuo
tąją pasaką “Aukso žąsį”, ku
rią netrukus jau galėsime regė
ti ir ekrane.

Kaip rašytoja, Birutė Pūkele
vičiūtė debiutavo 1952 metais 
labai savaiminga poezijos kny
ga “Metūgės”. O 1956 m. “Drau 
go” konkursą laimėjęs jos ro
manas “Aštuoni lapai” yra vie
nas stipriausių šio žanro kūrinių 
laisvojo pasaulio^ lietuvių lite
ratūroje ir viena labiausiai mū
suose skaitomų knygų, kurios 
laida (kaip reta) seniai išsibai
gusi. Pastaruoju metu jos pa
rašyta ir pačios autorės vienur 
kitur skaityta partizano mirtį 
apgarbstanti “Rauda” taipgi 
yra tikras žodžio ir jo rečitaty- 
vinio perdavimo deimančiukas.

Žinant Birutės Pūkelevičiūtės 
kūrybingumą ir energiją, reikia 
tikėtis, kad ji dabar ir Chica
gos lietuvių kultūriniame gyve
nime bus daug kur nepamaino
ma, ypač čionykštės teatrinės 
veiklos užmojuose.

• Mykolo Vaitkaus romanas 
išverstas anglų kalbon. Albinas 
Baranauskas ir Clark Mills į 
anglų kalbą baigė versti Mykolo 
Vaitkaus “Tvaną” (The Delu- 
ge), kuris bus dar šiais metais 
išspausdintas. Leidžia Manyland 
Books.

• .Estai paminėjo 100-sias E. 
Vildės gimimo metines. Estai 
tėvynėje ir laisvuose Vakaruo
se paminėjo didžiojo estų rašy
tojo Eduardo Vilde 100-sias gi
mimo metines. Estų klasikas 
yra rašęs ne tik estų, bet ir vo
kiečių kalba. Savo istoriniais 
romanais ir teatro veikalais Vil
de yra tvirtai įaugęs į estų li
teratūrą.

Dirigentas Vytautas Marijošius New Britain simfoninio orkestro 
repeticijoj

• Dirigentas Vytautas Mari- 
jošius ir pastarajame sezone su 
pasisekimu reiškiasi Naujosios 
Anglijos amerikiečių muzikinia
me gyvenime. Šiuo metu jis yra 
meno vadovas ir dirigentas 
Hartfordo styginio orkestro, tu
rinčio muzikos pasaulyje jau 
žinomą vardą. Ne vienu atveju 
V. Marijošius diriguoja ir New 
Britain simfoniniam orkestrui, 
susilaukdamas amerikiečių spau 
doje labai reikšmingų įvertini
mų.

• Lietuvių knygos recenzuo
jamos per Kanados radiją. Jau 
kelintas kartas “Canadian Bro- 
adcasting Corporation”, Wind- 
sor, Ontario, pamini ir lietuvių 
kūrinius, paskelbtus anglų kal
ba. Anksčiau labai gražaus 
įvertinimo buvo susilaukę Li- 
thuanian Folk Talės, Selected 
Lithuanian Short Stories “The 
Maker of Gods” ir “House Uper 
the Sand”. Dabar štai, balandžio 
20 dieną gražiai paminėjo net 
4 Manyland Books leidinius, jų 
tarpe Lithuanian Quartet ir The 
Herdsman and the Linden Tree.

Programai, pavadintai “Wel- 
come to Canada”, vadovauja p. 
George Bonavia. Kanados lietu
viai, kuriems pasiekiama ši sto
tis, turėtų pasiklaustyti kiekvie
ną ketvirtadienį, 6:30 popiet 

MARQUETTE PARKE-- 
AMERIKOS LIETUVIŲ SOSTINĖJE
Taupykite savo pinigus pas mus. O jeigu jau esate pasiruošę 

įsigyti savo namus ir norite gauti paskolą, tai imkite ją Marųuettc 
Parke — Amerikos Lietuvių sostinėje, Chicago Savings and 
Loan bendrovėje, kur visada gausite teisingą patarnavimą, pel
ningą dividendą ir apdraustą savo santaupų saugumą.

Chicagos Savings bendrovė jau 40 metų teikia įvairius fi
nansinius patarnavimus šio didmiesčio ir jo apylinkių lietuviams. 
Tūkstančiai pasinaudoja jos patarnavimais. Kviečiame jais pa
sinaudot ir Jus.

Mes nesiveržiame tapti pačia didžiausia įstaiga, bet stengia
mas visuomet teikti geriausius patarnavimus mūsų taupymo ir 
skolinimo nariams ir visada siekiame finansinės stiprybes, šios 
bendrovės vadovybe ir šiandien tęsiu tą pačią atsargią, protingą 
pinigų administravimo politiką, kuri apsaugo Jūsų santaupas ir 
neša Jums gerus dividendus.

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.

and LOAN

ASSOCIATION

6245 So. Western Avė. Chicago, Illinois 60636 GR 6 - 7575 Remkite tuos, kurie skelbiasi dienr. Drauge.

C B E (Windsor) 1550. Būtų 
gražu, jeigu Kanados lietuviai 
nepatingėtų parašyti programos 
vedėjui šiltų padėkos žodžių. Jo 
adresas: P. O. Box 712, Wind- 
sor, Ontario.

Yra žinių, kad p. Bonavia ža
da išskirtinai paminėti Kanado

fi IIT T \t & RADIO (LIETUVIAI)
I K Vr I I I .V. Sav. DAN LIUTIKAS

TAISYMAS yra mūsų SEPECIALYBfi. VISŲ GAMYBOS • 
GREITAS patarnavimas • GARANTIJA • KREDITAS.

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

VIETINIŲ IR IMPORTUOTŲ AUTOMOBILIŲ 
(Complete auto service) 

PILNAS TAISYMAS IR APTARNAVIMAS

ERWIN’S AUTO REPAIR, INC. 
2218 West 69th Street, Tel. HE 4-6900

CHICAGO, ILLINOIS 60636

je gyvenančio rašytoje Vyt. Ta- 
mulaičio šiomis dienomis iš
spausdintą knygą Nimblefoot 
the Ant, kurią išleido Manylšnd 
Books.

• Pirmas architektūros dak
taras. Leningrade, Dailės aka
demijos institute arch. Eduar
das Budreika neseniai gavo ar
chitektūros mokslų daktaro 
laipsnį. Jis ilgus metus moks
liškai analizavo klasicizmo ar
chitektūrą ir savo išvadas pa
grindė disertacijoje “Klasicizmo 
architektūros suklestėjimas Lie
tuvoje”. E. Budreika yra pir
mas architektūros mokslų dak
taras ne tik Lietuvoje, bet ir 
Pabaltijy. Dailės institute Vil
niuje E. Budreika dėsto interje
ro projektavimą. Jis yra supro
jektavęs visą eilę gyvenamųjų 
namų, visuomeninių pastatų in
terjerų. "Tiesa” (nr. 87) infor
mavo, kad dr. E. Budreika su 
skulptoriais J. Pleškūnu, N. 
Gaigalaite sukūrė paminklus 
skulptoriams V. Grybui ir J.

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 
valomi. Kambariai plaunami ir 
dažomi. J- RUDIS
Tel. CLiffside 4-1050

• Vocatlon Club
• College Bonui Savings
• Home Mortgage Loans
• Home Improvement Loans
• Chriitmas Club
• lnjured Fomlly Savings
• Nota r y Fubllc Servise
• Ali typei of Imurance
• Free communlty rooms (or your erganlzatioo 

meetlngs
• C ai h checks and pay oll fomlly bllli wlth our 

speciol money order checks. No service charge 
to members

• U. S. Fostal Stamp Machlne Servko
• Sėli and redeem U. S. Bonds
• Two large free parking loti
• Drive-ln Window
• Save*by-Mail Kits
• Travelers Checks
• Safe Deposlt Boxet

Mokame aukštą

4J% 
dividendą investavimo 

sąskaitoms 

Jachimavičiui. Jis yra ir leidi
nių “Estetiška darbo aplinka”, 
“Lietuvos klasięįzmo architektū
ros kūrėjas Laurynas Stuoka - 
Gucevičius” autorius.

• Vilniaus konservatorijai — 
20 metų. Balandžio 8 d. suka
ko 20 metų, kai pokario metais 
Vilniuje buvo atidaryta Valst. 
konservatorija. Konservatorijos 
rektorius J. Kamavičius pažy
mėjo (“Tiesa”, nr. 83), kad 
pradžioje joje dėstė profesoriai 
Ks Galkauskas, K. Kaveckas, E. 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

PETRAS BIELIŪNAS
1348 S. CALIFORNIA Tel. LAfayette 3-3572

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. N E L S 0 N 

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO 

3911 West lllth Street 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame MImto

Telef. — CEdarcrest 3-6338 
Vienas blokas nuo kapinių

• RIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

4605*07 South Hermitage Avenue
Tel. YA 7-1741-2
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Laumcnskicnė, L. Dauguviety
tė, docentai J. švedas, J. Gaud
rimas, J. Čiurlionytė ir kiti.

Šiuo metu Valstybinėje kon
servatorijoje mokosi 556 stu
dentai, dirba 160 pedagogų. Jo
je ruošiami ir teatro aktoriai. 
Konservatorija rengia koncer
tus, ekspedicijas muzikiniam 
folklorui rinkti, veikia neaki
vaizdinis skyrius. Konservatori
jos sukaktis atžymėta fcalandžio 
8 d. Vilniuje surengtu iškilmin
gu vakaru - koncertu.
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PAVASARINIAI ATSITIKIMAI

TELESFORAS VESULIS

Mūsų kiemo pievelė, pavasa
riui kasdien artėjant, jau pra
deda šiek tiek žaliuoti. Vasarai 
įpusėjus — šis mano žaliasis 
džiaugsmas virsta visos kaimy
nystės pasididžiavimu ir pavydu.

Kaimynai, gyveną mūsų kai
rėje (ta jauna bendruomenės 
veikėja mėlynam namelyje) 
dažnai manęs teiraujasi patari
mų sodininkystės klaiusimais. 
Žinoma, nieko konkretaus apie 
žalių pievelių auginimą nepasa
kau.

Bet su jumis paslaptimi tik
rai galiu pasidalinti. Kiekvieną 
pavasarį įsitaisau geriausių pikt
žolėms nuodų ir naktį jais api
barstau kaimynų pieveles. Tai 
apgadina jų mandrius žolynus, 
o mano piktžolių daržas lengvai 
virsta kaimynystės pažiba.

*
Jauniausias sūnus (9 metų 

amžiaus) jau rimtai pradeda 
sekti tėvo pėdomis (kokios tos 
pėdos ir bebūtų).

Aną dieną taikliai paleido 
plytgalį per kaimyno langą 
(jaunos bendruomenės veikėjos 
mėlynan namelin), sukeldamas 
geroką triukšmą ir suteikdamas 
tėvui puikiausią progą greitai 
pasišalinti per užpakalines du
ris.

Įkiri senmergė, (raudono 
gvaizdiko neprigulinčiųjų drau
gingo klubo narė) gyvenanti 
mūšų dešinėje, prisiekianti ma

Ko lietuviai istorikai nežino
Argentinos “Lietuvių balsas” 

parašė apie Algirdų. Gustaitį 
taip:

“Vilniuje vadovavo Priešgais
rinės apsaugos tautiniam an
sambliui, plačiose apylinkėse da
vusiam daugiau koncertų, kaip 
bet koks kitas meninis vienetas.

Kaip jaunasis Algirdas Gus
taitis buvo populiarus net sve
timtaučiuose, galime spręsti kad 
ir iš šio įvykio: jam su savo lie
tuvišku ansambliu lankant Mins 
ką, su Gustaičiu susipažino tuo
laikinis Gudijos prezidentas A. 
Vėliau jis atsiuntė į Vilnių su 
Gustaičiu tartis gudų štabo vir
šininką, po to ir pats Gudijos 
prezidentas atvyko tartis su Al
girdu Gustaičiu dėl būsimų - ga
limų — Lietuvos - Gudijos sie
nų, santykių”.

VARGAS BE KULTO
“Nepriklausoma Lietuva” išspausdino šią poeto Tilvyčio maldą:

Viešpatie, šaukiu tave didžiu balsu, 
Garbinau Staliną, kol pailsau. 
Kai Nikita jj nuvertino visai, 
Nikitos čia atėjo pakusa.
Ir kultas keitė kultą nejučia.
Jau nėr Nikitos, Brežnevas jau čia. 
Kas bus toliau, vienas Dievas žino. 
Kultus gi garbint man jau trūksta smegenyno. 
Viešpatie, šaukiuosi pirmą kartą, 
Be kulto garbinimo gyvenimas apkarto.

čiusi raudonom šilkinėm piža
mom velnią, lekiantį, kur akys 
veda, kur kojos neša.

*
Švogerio Liudviko tėvas, kaip 

ir daugelis kitų automobilių vai
ruotojų, nekenčia sunkvežimių 
šoferių kasdieninio “mandagu
mo”. Praeitą savaitę atsirado 
puiki proga atsilyginti.

Kryžkelėje pasivijo sunkve
žimis, ir šoferis, užrikęs, “Ei, 
žmogau”, paklausė kelio Chica- 
goų.

Liudviko tėvas mandagiai už
klausė, iš kur šoferis sužinojo, 
kad jis žmogus.

Truputį nustebintas, šoferis 
nusijuokė ir atkirto, kad, atro
do, patenkinamai atspėjo.

“Tai ir atspėk kelią Chica- 
gon”, nuvažiuodamas atsakė tė
vas.

¥
Atrodo, kad šiandien visi pra

deda save įsivaizduoti poetais 
— turint ar neturint tam ama
tui talento.

Šį popietį, besisukinėjant ap
link garažą, ir man šovė mūza 
galvon, ir garažo sienoje įamži
nau savo pirmąjį poetinį kū
rinį:

Turiu aš svarbią problemą,
Ir jau tikrai nemažą —
Kaip įstumt 19 pėdų Buicką 
Į 18 pėdų garažą.

Pavasario džiaugsmas

ĮSKILĘS MOKSLININKAS
Lietuvių tarpe vis iškyla nau

ji atradėjai. Štai mokslininkas 
ar fizikas Balys Brazdžionis 
(“Drauge”, bal. 5 d.) suranda 
“kas naujo elektronų gyveni
me” arba “kas naujo elektronų 
gamyboje”.

Iki šiol fizikai manė, kad 
elektronas yra atomo mažiau
sia neigiama dalelytė, be ypatin
go gyvenimo ir iki šiol jo (elekt
rono) nesugebėjo pagaminti.

K.

— Labai naudinga ir save pa- 
siplakti — tai stiprina musku
lus.

Em. Petrauskaitė, 
“Moterų Gyvenimas” 
balandžio mėn. 24 d.

*

— Aš per 25 metus nepapra
šiau algos pakėlimo, — pasakė 
tarnautojas savininkui.

— Na, todėl iir išbuvai pas 
mane 25 metus, — atsakė šei
mininkas.

Stella

NAUJI LAIKAI
Moko modernizmo, 
Kaip iš knygos lapų, 
Dukružėlė mamą, 
O sūnelis papą.
Švaistosi studentas 
Raudonųjų šūkiais. 
Spardo pedagogą 
Mokinys padūkęs.
Jis ne vien tik “džerką” 
Robotiškai šoka, 
Jis ir valdžią verčia 
Ir ministrus moko.
Studijuoja seksą 
Jis ir ji povaliai 
Modernios mokyklas 
Kuo tamsiausioj salėj.
Geltonsnapė rūko 
Ir konjaką šliurbia. 
Trylikos metelių 
Jums jau nebe liurbė!
Neišduoda Fordas 
Paslapties mamytei 
Ar ant vainikėlio 
Miglelė užkrito.
Užsičiaupk, senele, 
Į pamokslus linkus: 
Norime gyvuoti 
Taip, kaip mums patinka.

— Gražuolių konkursas ne
prasidėjo Califomijoj, bet jis 
prasidėjo tada, kai žemėje atsi
rado antra moteris.

Prel. M. Krupavičius: “Viską praradęs išvedžiau tautą iš nevalios 
namų j nuostabų gerai apstatytą rezidencijų vieškelį”.

ŠEIMOS KERTELE
Motinos dieną švenčiant

PRIE TELEVIZIJOS
— Mielasis, — sako žmona 

vyrui, stebint televiziją, — tur 
būt manęs nebemyli, kad skel
bimų metu manęs nebekulbini.

ADOMAS IR IEVA
Berniukas, gražiai žaisdamas 

su kaimyno mergyte, staiga jai 
uždavė savo ranka. Pamačiusi 
tai jos motina, paklausė ber
niuko, kodėl jis taip elgiasi. 
“Mes žaidėm Adomą ir Ievą”, 
atsakė berniukas, “bet ji žaidė 
neteisingai. Ji suvalgė visą 
obuolį, pirma negu mane mėgi
nusi sugundyti”.

Cicero drabužių modeliuotojų pa
radas.

Nelaiminga diena
Vyras svečiavęsis pas savo 

draugą pamatė, kad šis parėjęs 
namo žmoną pabučiavo.

— Ar tu kasdien taip darai? 
— paklausė vyras.

— Žinoma, — atsakė šis.
Sugrįžęs namo vyras pabandė 

irgi pabučiuoti savo žmoną ir 
ši susijaudinusi tarė:

— Tai nelaiminga diena. Vai
kas prasimušė galvą, sugedo 
skalbimo mašina, o dabar, štai, 
dar tu sugrįžai girtas.

Įžeidimas
— Mano žmona vėl supyko 

ant manęs, nes aš pasakiau, kad 
jos kojinės susiraukšlėję, o ji 
tuo tarpu buvo be kojinių.

Veltui pasiaukojimas
Vedusi pora susiginčijo ir 

nuėjo pas kunigą
— Aš manau, kad jūs turite 

pritarti žmonos nuomonei, — 
pasakė kunigas vyrui.

— O ne, aš jau pakeičiau sa
vo nuomonę, — atkirto žmona.

Naujos viltys ir išradimai 
Sovietijoj

Kolchozų inspektorius: “Drau 
ge karvininke, kodėl jūsų kar
vės taip sudžiūvusios, ir jau se
niai tarybinei valdžiai nebepri- 
statote nė litro pieno?”

Kolchozo karvininkas: “Drau
ge inspektoriau, jau seniai ne
beturime nė saujos pašaro. Vis
ką kolchozo pirmininkas jau iš- 
andeliavojo”.

Kolchozų inspektorius: “Drau 
ge, nejaugi jūs dar nežinote 
paskutinių sovietinių žemės ūkio 
laimėjimo planų. Jei nebėra pa
šaro, tai būtinai tvartan ■įveski
te radijo tašką ir maitinkite 
karves sovietine muzika”.

Vyresniųjų talka
Devynių vaikų šeimoje vyres

nieji broliai ir seserys turi pa
dėti mažesniesiems. Vieną rytą 
tėvas labai nustebo, kaip prie 
pusryčių štai atėjo apsirengęs 
keturių metų sūnelis.

— Kaip tu taip greit apsi
rengei? — paklausė.

— O, jie manęs vakar nebu
vo nurengę, — atsakė berniu
kas.

SUKAKTUVTNE DOVANA

Vyras, išvykęs tarnybos rei
kalais, siunčia žmonai vestuvių 
sukakties proga telegramą, ku
rioj rašo, kad jai šia proga siun
čiąs šimtą bučkių. Po kiek laiko 
žmona jam atsakė laišku:

__ Tavo siųstą sukaktuvių 
čekį vakar iškeitė vienas mano 
buvusių draugų.

Lengviausia priemone numesti svo
rį, tai įsigyti papūgą, kuri kartotų 
“Laikykis dietos ir jausmų darnos, 
laikykis dietos ir jausmų darnos”.

Komplimentas
Marytė pirmą kartą savaran

kiškai ruošia pietus ir pati sve
čius prie stalo sodina. Vienas 
iš svečių paragavęs sako; “Sa
kykite, miela šeimininke, kaip 
šią sriubą vadina. Aš turėčiau 
žinoti pavadinimą, jei kartais 
atsirasčiau ligoninėje?”

— Žemėje metai neprapuola, 
nes moteris sumažina savo me
tus, tai ji juos uždeda ant savo 
draugės metų.

— Negalit suprasti, kaip su
pykau ant vyro, — sako žmo
na draugei, — jis pradėjo man 
patarinėti, kokį aš jam kostiu
mą turėčiau nupirkti.

KOVA SU RAGANIAIS
Senesniuose laikuose svarbūs 

ir garbingi vyrų darbai buvo 
ašį tašyti ir alų daryti. O mote
riškųjų darbas — žlugtą skalb
ti. Šiandien tie darbai jau yra 
pragaiš Vyrai ašių netašo, 
o važinėja automobiliais ir saliū- 
nuose geria jau gatavą, prūsuo
se padarytą alų Loewenbrau. O 
kultuvėmis skalbti žlugtą kur 
paprūdyje ar prie upės — irgi 
nebėra reikalo, nes tam atsira
do skalbiamos mašinos.

Tačiau dvi narsios moterėlės 
užsimanė ir dabar, kaip rei
kiant, paskalbti žlugtą. Ir ne 
kur nors paprūdyje, bet pačio
se “Naujienose”.

L. Vaičiūnienė ant žlugto 
skalbiamojo suolo pasidėjo ne 
kokius ten lininius marškinius 
su pakuliniais “pridurais”, bet 
patį Lietuvių bendruomenės 
Chicagos apygardos pirm. inž. 
Br. Nainį, o ant kito suolo galo
M. Šnarienė pasidėjo “Draugo” 
laikrodininkus: Al. Baroną ir 
K. Bradūną. Mat, ir anuose pa
laimintuose laikuose žlugtą 
skalbdavo paprastai dviese, 
idant geriau ir linksmiau patai
kytų į taktą. Abi skalbėjos pa
spaudė delnus ir ėmė savo žlug
tą kultuvėmis perti taip, kad 
net visi šonai nabagams skam
bėjo. Laikrodininkų skalbėja 
greit pritrūko kvapo, o bendruo- 
menininko — kerta, rankoves 
atsiraičiusi.

Anais gerais laikais kultuvė
mis ne tik žlugtą skalbdavo, bet 
taip pat pasiguldę ant suolo 
skalbdavo nugaras visokiems 
raganiams ir raganoms, kol tik 
šie atsižadėdavo savo raganavi
mų.

Tačiau šį kartą raganius įsi
metė ne kur parugėse, pakenk
damas javų brandai, sustabdy- 
damas lietų, atimdamas kar
vėms pieną, nematant nukirp- 
damas avims vilnas ar savo ra
ganavimais viskias kitokias blė- 
dis išdarinėdamas, bet įsimetė 
pačiame Lietuvių bendruomenės 
laive, dargi Chicagos apygar
doje. Raganiaus sūdžia jį apkal
tino visais punktais: kad jis 
pučia prieš vėją, idant nejudė
tų Bendruomenės laivas, kad 
surengė šokių šventę, kad su
rengė šokių kursus, vėžių ba
lių, solidarumo vakarienę, tau
tos šventės minėjimą, kėsinosi

Čia matyti vienas iš Sao Paulo lie
tuvių alaus šventės šventėjų.

MEILES VARDU
“Žinok tad kitą kartą, kai, 

perdegus elektros lemputei, tam 
soje beieškodamas žiebtuvėlio, 
pamerksi pirštus į po dešine sė
dinčio svečio stikliuką ir, berei
kalingai greitai juos iš stikliu
ko traukdamas, atvirkščia ran
ka stipriai, netyčia, suduosi ger
biamam svečiui per svarbų žan
dą, kita — išlaikyt pusiausvy
rai — iki laikrodžio pasiremda
mas į šaltieną, žinok, kad vis
kas vyksta dėl meilės”.

A. Dičpetris, 
“Europ. Lietuvis”

*
— Šiais laikais tik vieni bri

tai tegeidžia įsigyti svarų. 

LIETUVI, dalyvauk pirmoje 
Sas Paulo Lietuviu 

Alaus Šventėje!
* 1 1 I ■ 1 I I . — -.M..—...........— • .................................I

Didžiausias Bandymas

Brazilijos lietuviai pralenkė viso pasaulio lietuvius, nes jie surengė ne pikniką, bet Alaus šventę, apie 
tai paskelbdami “Mūsų Lietuvos” pirmame puslapyje. Gaila, nepasakyta ar ta šventė bus pastovi ir 

1 kiek šventę švenčiąs turi alaus išmesti. J

nupirkti skautams stovyklavie
tę ir visokių kitokių raganavi
mų pridarė.

Taip pat kaltinama, kad Chi
cagos apygardos pirmininkas 
ne tik minėtus raganavimus yra 
papildęs, bet jis Verbų sekma
dienį sukėlė baisųjį uraganą Uli- 
nois, Indianos ir Michigano vals
tijose. Taip pat tas inž. Nainys 
patvindė Mississippi ir Minneso- 
tos upes, sugalvojo Pietų Viet
namo kare pavartoti biaurias 
dujas, baisiai komunistams su- 
bėdavojančiams vidurius ir t. t. 
Jeigu netikite, tai pasiklauski
te “Naujienose” skandinamo 
bendruomeninio laivo kapitonės 
L. Vaičiūnienės.

Žinoma, kad raganiui be ra
ganos yra nuobodu, todėl Nai
nys ir pasikvietė į Bendruome
nės laivą Prancišką Gramontie- 
nę. Ji irgi apkaltinta raganavi
mu, kad čia gimusi jau kelin
tos kartos lietuvaitė moko tau
tinių šokių jau visai lietuviškai 
nebemokančius lietuviukus, pa
ti nemokėdama kalbėti suvalkie
čių literatūrine kalba, kiek pa
gal bobutę žemaičiuodama. Tai
gi, toj kovoj su raganiais, toms 
skalbėjoms siūlome baigti vis
ką tokia, Ant. Gustaičio sukur
ta, burtininkiška formule:

Jei vienas parašytų,
Kits jį nerašyt prašytų, 
Nuogą laikraščiuos paišytų, 
Ant galvos kuolus tašytų, 
Skiedras su smala maišytų. 
Jeigu juodas būtų baltas, 
O tas baltas dar pabaltų. 
Juodą, baltą, šiltą, šaltą, 
Su baltai šiltu sumaltą, 
Dar juodai šiltu atskiestų 
Ir apteptu šiltu sviestu, — 
Tokia košė taukuose 
Būt Bendruomenės dvasia. 
Taigi, Bendruomenės dvasia 

ir būtų tokia, kokios ana šauni 
skalbėja ir pageidavo, šarmu ir 
kultuve veikėjus nuraganuoda- 
ma.

Marš. Kvaraciejus Piiurpelė

SPAUDOS REIKŠME

II keleivis: “Negalėčiau pa
sisakyti tuo klausimu, nes dar 
nemačiau šiandieninio laikraš
čio”.

PAVASARIO DARŽE
Vienas turtingas ponas su

stoja prie protinių ligų ligoni
nės ir stebi, kaip vienas ligonis 
labai gražiai dekoruoja gėlių 
lysves. Ponas sustojęs paklausė:

— Labai gražus šis darželis, 
įdomu, kas tai padarė ?

— Aš, — atsako vyras.
__ Ar jūs galite ir man taip 

padaryti?
— Žinoma, bet jūs turite pir

ma paklausti daktaro, kad ma
ne išleistų.

— Gerai, aš paprašysiu, — 
atsakė ponas ir rengėsi važiuo
ti, tačiau jis pajuto akmens 
smūgį į savo nugarą.

Netoli šypsojosi daržininkas 
ir šaukė:

— Tai tam, kad neužmirštum 
pažado.

SPORTINIAI KLAUSIMAI
— Ką mūsų krepšininkai pri

darė Australijoje, kad reikėjo 
pasiųsti tėvą misionierių kun. 
J. Borevičių, SJ?

¥
— Kodėl kai lošia Chicagos 

Neries mergaičių tinklinio ko
mandą, tai būtinai teisėjauja 
jos treneris Žiupsnys?

— A. Rasutis iš Los Angeles 
atsiuntė tokių šaunių posmų:
Prie konvejerio, preso rikiuojas 
Miestietis ir kovbojus. 
Gamybos planai garantuoja 
Ne tik duoną ir saugų rytojų, 
Bet spartą ir daugel pavojų.
Tik dieną pradėjęs — vakaro 

laukia
Industrijos veikėjas.
Namo parėjęs — virtuvę dažo, 

ar lopo garažą. 
Knygai, lavybai laiko neturi, 
Žmonelė ir kasą prižiūri

Po metų — kitų,
Žiūrėkit, apartmentai šviečia, 
Visai be skolų.
Laiks vietoj nestovi —.
Skrieja ir skrieja
Ir nusineša mūsų veikėją.

Nuosavybės mokesčiai šiandien to
kie dideli, kad reikia nuosavybės 
dokumentus pasiųsti valdžiai, ku
riai už savo namą nuomą moki.

PREKES IR ŠYPSENA

Seni “buržuaziniai” papročiai 
veržiasi į sovietų prekybą. Nau
jausias šūkis parduotuvėse ir 
restoranuose — “Patarnavimas 
mandagus su šypsniu”.

Šią permainą pagavo humo
ristinis “Krokodil” ir aiškina, 
kad reikia pradėt šypsenos kur
sus; šypsnis Sovietuose seniai 
užmirštas; reikia padavėjas, 
konduktorius, krautuvių parda
vėjus mokyti šypsotis. “Kroko
dilo” redakcija įspėja, jog šyps
niai gali būti perankstyvi ir ne 
vietoj, jei parduodamos prekės 
ir toliau bus blogos kokybės.

TAS PATS REZULTATAS
Svečiui buvo aprodoma bepro

čių ligoninė. Viename skyriuje 
žmogus, susiėmęs rankomis gal
vą, gailiai dejavo: “Ona, Ona”.

“Tai labai liūdnas atvejis”, 
paaiškina gydytojas. “Prieš 20 
metų šis vyras įsimylėjo mergi
ną, vardu Oną. Ji gi atstūmė 
jį, ir vargšelis lig šiol negali jos 
pamiršti”.

Kiek vėliau, kitame skyriuje, 
vėl užtinka kitą vyrą, kuris 
verkšlendamas šaukė: “Ona, 
Ona”. “Sakyk”, pastebėjo sve
čias, “ta Ona, matyti, yra "už
krečiama.”!”

“Ne”, atsakė gydytojas, "tai 
tas vyras, kuris vedė Oną”.

VAGYS ĮSIGIJO BRANDOS 
ATESTATĄ

“Keleivis” praneša, kad Bos
tone, vykstant “Brandos ates
tato” vaidinimui, piktadariai 
gatvėje pavogė net keturis į 
vaidinimą atvykusiųjų tautiečių 
automcibilius. Vadinasi, tuo pat 
metu ir vagys Pil. dr-jos namų 
apylinkėje rodė savo meną, 
stengdamiesi įsigyti brandos 
atestatą”.
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