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ŠIANDIENINIS MOKSLO 
REIKALINGUMAS

PROF. JUSTINAS PIKCNAS

LIETUVIŲ RELIGINIO KONGRESO 
KULTŪRINĖS DALIES RŪPESTIS

Jau daug metų, kai beveik vi
same pasaulyje visuomenės nu
sistatymas mokslo atžvilgiu te
besikeičia teigiamo vertinimo 
linkme, šis nusiteikimas prasi
dėjo kai kuriuose kraštuose žy
miai anksčiau, negu JAV. Lie
tuvai kuriantis ir jos nepriklau
somybės metu, mokslo vertini
mas didėjo sparčiu žingsniu — 
net ir maži ūkininkai ar miesto 
darbininkai stengėsi leisti savo 
vaikus į gimnazijas ir semina
rijas ir į universitetą. Didėjąs 
atleidimas nuo mokslo mokesčių 
ir stipendijų sudarymas daug 
padėjo neturtingiems siekiant 
aukštojo mokslo. Nyko neraš
tingumas, didėjo moksleivių ir 
studentų eilės, augo mokslo 
laipsnius turinčių asmenų skai
čius. Didžiulė Lietuvos kultūri
nė pažanga nepriklausomybės 
laikotarpiu nemaža dalimi buvo 
didėjančios apšvietos išdava.

Senoji lietuvių išeivija JAV, 
kreipdama daug dėmesio į dar
bo gavimą, perėjimą į verslą ir 
turtėjimą, mažiau skyrė pastan
gų savo vaikų išmokslinimui. 
Štai kodėl, nors lietuvių kilmės 
gyventojų skaičius artėjo prie 
vieno milijono, stigo ryškesnių 
lietuvių mokslininkų, menininkų 
ir profesijos žmonių. Naujosios 
tremtinių bangos imigracija 
1948—51 m. bėgyje iš dalies 
atitaisė šią padėtį, nors ne ma
ža profesijas įgijusių dalis dėl 
kalbos ir kitų sunkumų neįsten
gė užimti savo mokslui tolygių 
pozicijų. Naujai atvažiavusiųjų 
nusistatymas mokslo siekimo 
atžvilgiu buvo daug teigiames- 
nis, todėl jų sūnūs ir dukros 
lankė ko’egijas ir universitetus 
žymiai didesniu nuošimčiu, ne
gu senųjų lietuvių, nors pasta
rųjų finansinis stovis bent pir
muoju dešimtmečiu buvo daug 
geresnis.

Apskritai iki erdvės amžiaus 
pradžios Amerikoje mažai kam 
rūpėjo mokslas, nors vidurinis 
ir aukštasis luomas jau ir anks
čiau siekė kolegijos diplomų. 
Pagal pareikalavimą Amerika 
lengvai gaudavo mokslininkus ir 
profesorius iš Vakarų Europos. 
Padėtis greitai keitėsi paskuti
niųjų 8 m. eigoje, rusų sputni- 
kui pakilus į erdvę. Iki tol vy
ravusi nuomonė, kad JAV tech
nologiniu “Know how” esą pra
lenkusios visą pasaulį, buvo su
duotas stiprus smūgis. Ameri-
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kiečiai pasijuto esą antroj eilėj 
ten, kur pirmavimas yra gyvy
biniai svarbus. Sekusio sujudi
mo pasėkoje susidomėta žemu 
mokyklinio lavinimo stoviu ir 
mokslais bei inžinerija. Greitai 
mokslo vertinimas pakilo, pa
gerėjo ir mokymo standartas 
tiek pradžios, tiek ir aukštose 
mokytose, nes ko Amerika sie
kia, ji gali nepaprastai daug at
siekti net ir trumpu laiku.

Mokslo prestižui kylant
Jeigu seniau mokslo įgijimas 

buvo daugiau aukštojo luomo 
privilegija, ir anglų filosofas J. 
Locke galėjo teigti, kad žmo
nių dauguma gali apsieiti be jo
kio formalaus išsimokslinimo, 
tai šiandieną padėtis yra iš es
mės pasikeitusi, ypač Vakarų 
kultūros šalyse. Beveik visos 
valstybės deda didžiules pastan
gas, kad jų piliečiai pasiektų ne 
tik raštingumo, bet ir pagal as
meninius sugebėjimus aukštojo 
mokslo. Su vien pradinė? mo
kyklos pažymėjimu darbo gavi
mo galimumai JAV yra labai ri
boti. Mašinų idealas — automa
tai — vis labiau išstumia iš dar
bo rinkos juodadarbius ir sto
kojančius mechaninių sugebėji
mų asmenis. Net ir fabrikai ir 
kariuomenė vengia mažamoks
lių ir pageidauja vidurinės mo
kyklas baigusiųjų, nes šieji pa
rodo didesnio subrendimo ir pa
stovumo.

Yra tvirtinama, kad mokslo 
daviniai padvigubėjo per pas
kutinįjį dešimtmetį. Kas žino ir 
gali išaiškinti bent 30 vandens 
rūšių? Kas gali suteikti žinias 
apie elektromagnetinius reiški
nius smegenyse? Mokslų bei 
technologijos komplikuotumas 
padaro mažamokslį beveik nie
ko nesuprantančiu asmeniu ir 
todėl moderniam gyvenimui ma
žai kur tinkančiu. Gyvenimas 
pralenkia ir tuos, kurie dar 
prieš dešimtmetį ar du orienta
vosi moksle, bet kadangi šieji 
netesi mokslinimesi, jie greitu 
laipsniu patenka į mažai su
prantančių žmonių eiles. JAV 
žmonės gimę 1900 m. pasiekė 
9 skyrių vidurkį (median), 1920 
m. gimę — 12 skyrių, o šiuo 
dešimtmečiu gimstantieji tikriau 
šiai priartės prie kolegijos bai
gimo vidurkio. 1947 m. Chica
gos universiteto platūs užsiėmi
mų prestižo tyrinėjimai parodė, 
kad mokslininkų rangas buvo 
17 ir 18 vietoje, gi 1963 m. to
lygi apžvalga mokslininkus pa
statė 3 ir 4 vietoje, tuo tarpu 
kai valstijų gubernatoriai užė
mė 5 vietą, o federalinio kabine
to ir kongreso nariai dalinosi 
8 vieta. Pastebėtina, kad 1963 
m. bankininkai užėmė tik 24, o 
fabrikų savininkai, duodą darbą 
maždaug 100 žmonių — 31 vie
tą.

Amerikos katalikų liturginė 
studijų savaitė, pastarosiomis 
dienomis įvykusi Chicagoje, tu
rėjo nepaprastą pasisekimą tiek 
savo dalyvių skaičiumi, tiek rim 
tu dėmesiu visoms šių laikų 
problemoms ir jų sprendimų ieš
kojime, turint prieš akis XX 
amžiaus Bažnyčios suvažiavimo 
dvasią.

Be kita ko, kiekvieno dėmesį 
patraukė ten pat Conrad Hilton 
viešbutyje suorganizuota religi
nės minties meno darbų paroda. 
Pats pirmasis lankytojo įspūdis, 
patekus pailgon parodos salėn, 
jog eini puikiai išplanuota dai
lės kūrinių alėja, kur perkrovi
mas sumaniai išbalansuotas ir 
sujungtas Šv. Rašto ištraukų 
tekstais, atidalintas dekoratyvi
nėmis vėliavomis, skulptūromis 
ir išskirtinių darbų paviljonė- 
liais. Ne vienu atveju grožiesi 
visu sienos piotu, padengtu pa
veikslais, kaip vieningos visu
mos objektu.

Bendras įspūdis: religinis žiu j

Mokslui sąlygas sudarant
Jaunimo metams artėjant, 

laikas pagalvoti apie mokslini- 
mosi svarbą. Statistika rodo, 
kad 1963—64 mokslo metų bė
gyje JAV apie 55 milijonai su
augusiųjų lankė aukštesniąsias
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AR PADARYSIME PANAŠIAI IR MES?
Įspūdžiai iš vienos religinio meno parodos

KAZYS B BADŪ2VAS

dienų menas yra nesulaikomai 
prasiveržęs XX amžiaus antro
sios pusės dailės raidos avangar- 
dan; religinės minties meniška- 
jai išraiškai jokios nūdieninės 
srovės nėra svetimos; visos 
techniškosios priemonės yra sa
vos. Ir šioje parodoje regimi 
eksponatai prakalba į žiūrovą 
tokia autentiška šio laikotarpio 
meno kalba, kad noroms neno- 
roms imi galvoti apie gyvojo re
liginio meno renesansą. Paroda 
kūrybinės vertės prasme jos 
rengėjų taip gerai atrinkta ir 
atsijota, kad, ir įdėmiai besi
žvalgant, sunku besurasti lig 
šiol panašiais atvejais neretai 
įprasto apcukrinto surogato.

Žinoma, ir šioje parodoje lan
kytoją ilgiausiai sustabdo tokių 
garsenybių darbai kaip Georgės 
Rouault, Ivan Mestrovič, Mare 
Chagall, Salvador Dali ir kt. 
Rouault ir Chagall čia skirti net 
atskiri paviljonėliai, lyg ir už
daros jų litografijų ir raižinių 
parodėlės. Tamsiuoju savo “Pa
sijų” ir “Miserere” ciklu Rou

ault žiūrovą tiesiog prirakina, o 
Chagall žavi biblinių temų kone 
kūdikišku suvokimu, spalviniu 
taupumu bei lyrika. Gi skulptū
roje Metrovič stebina savo įtai
ga ir klasikos bei modernumo 
sinteze.

Šalia suminėtų dar būtų gali
ma išvardinti ir visa eilė kitų,, 
net kur kas jaunesnių, būdingų 
dar įvairesniais prasiveržimais į 
naujuosius kelius. Sakysim, sun
ku praeiti nesustojus pro W. 
Otto skulptūrą “Jeremijas”, kur 
pavergtos tautos dalia, kaip sun 
kaus jungo masė, užkrauta ant 
pranašo pečių.

Lietuvį parodos lankytoją ma
loniai nuteikia dar ir tai, kad 
tarp kitų jis čia randa mūsiškių 
(Br. Jameikienės, A. Korsakai- 
tės-Sutkuvienės ir A. Valeškos) 
darbus, išskirtinai pastebėtus ir 
amerikiečių kritikų.

Parodą peržvelgus, pasilieka 
tik vienas troškimas: kada nors 
regėti taip kultūringai pareng
tą, taip kruopščiai atrinktą ir 
lietuvių religinio meno parodą.

Jau tik vieneri metai beliko 
iki paminklinės lietuvių kop
lyčios atidarymo didžiojoje šio 
krašto sostinės šventovėje. 
Šiaip ar taip, tai bus neeilinis 
įvykis laisvojo pasaulio lietu
vių istorijoje. Įvykio nūdieninė 
reikšmė dar padidėja, kai kop
lyčios atidengimo proga Wa- 
shingtone įvyks ir laisvųjų lie
tuvių religinis kongresas. Lai
ko prieš akis dar visi metai, 
tačiau organizaciniai ir kitoki 
kongreso aspektai jau šiuo me
tu turėtų būti intensyviai pro
jektuojami, svarstomi ir vyk
domi, kad pačiose kongreso 
išvakarėse nebūtų bergždžio 
persidirbimo ir pasiektuose re
zultatuose atkištinumo.

Organizacinė religinio kon
greso problema, jo ne vien tik 
religinė, bet ir visuomeninė bei 
tautinė reikšmė šios dienos pa
saulio kontekste jau buvo lies
ta mūsų laikraštyje rugpiūčio 
21 dienos vedamuoju. Be kita 
ko, ten buvo užakcentuota, 
kad religinis kongresas nepri
valėtų būti tik kurios nors vie
nos organizacijos ar bažnyti
nės brolijos rūpestis, iškelta 
reikalas kongreso rengimo ko- 
m.tetan įjungti didžiąsias ir 
be ndrines, krikščioniškąją min
tį teigiamai vertinančias mūsų 
oi ganizacijas.

Šį kartą mums čia labiau rū
pi lietuvių religinio kongreso 
Washingtone grynai kultūrinis 
sektorius. Tokio klausimo kė
limas kai kam pirmu įspūdžiu 
guli atrodyti visai nereikalin
gus, nesgi čia ruošiamasi reli
giniam, o ne kokiam kultūros 
kongresui. Panašaus nusiteiki
mo mūsuose dar gali pasitai
kyti tam tikro įsisenėjimo po
veikyje, kada kiekviena vieša 
religinio pobūdžio apraiška ir 
savo turiniu ir forma vis nori
ma realizuoti tik tradicinių lie
tuviškų atlaidų plotmėje: su
važiuojama, išklausomos šv. 
Mišios, pamokslas, pasimato- 
ma su pažįstamais bei giminė
mis, pasisvečiuojama ir išsi- 
skirstoma. Atsiminimų ekrane 
mums, ypač vyresniesiems, 

PENKIOLIKTASIS ROMANO

KONKURSAS
1. Dienraštis “Draugas” skelbia dailiosios prozos (romano, 
apysakos) penkioliktąjį konkursą. Rankraščiams įteikti pas
kutinė data yrd 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 siųsti šiuo adresu: Dailiosios prozos konkurso ko
misijai, Draugas, 4545 W. 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 slapyvardį. 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.

anie lietuviškieji atlaidai yra 
labai mielas sentimentas. Ta
čiau vien juo pasitenkinti var
gu ar būtų protinga po dvide
šimties metų, visai kitose są
lygose ir skirtingoje gyvenimo 
raidoje, net proporcingai kito
kioje mūsų visuomenės sudė
tyje, jon įjungiant ir čia už
augusią jaunąją kartą.

Ir aplamai, sąmoningas ir 
šviesus šios dienos tikintysis 
žmogus vargiai gali jaustis ra
mus, atlikęs tik savo asmeniš
ką religinę praktiką, bet nei 
savo kūryba, nei platesne veik
la neprisidėjęs prie pasaulio 
veido atnaujinimo. Tad ir nie
kad neužmirštini Šv. Rašto žo
džiai: “Ir Dievas sutvėrė žmo
gų pagal savo paveikslą”. O 
tas tėviškas panašumas yra 
akivaizdus ne tik žmogaus ne
mirtingoje sieloje, bet ir vi
soje tvarinijoje tokioje vienin
telėje kultūrinėje žmogaus kū
ryboje. Todėl ir šių dienų daž
ni tautiniai bei tarptautiniai 
religinio pobūdžio katalikų kon 
gresai neapsieina ir be pla
čios kultūrinės savo dalies. 
Sąmoningas, šviesus tikintysis 
šiomis iškilmingomis progomis 
nori susitikti su kūrybinėmis 
žmogaus dvasios apraiškomis, 
o kultūrininkas - kūrėjas nori 
pajusti savo tikinčiosios bend
ruomenės dėmesį jo kūrybai. 
Sakysim, ir šiomis dienomis 
buvo miela stebėti Amerikos 
katalikų liturginio suvažiavimo 
studijinėje savaitėje Chicagoje 
suorganizuotą įdomią religinio 
meno parodą, ryškiai kalban
čią už religinės minties gilų 
reiškimąsi šių dienų meno for
mose. Užsimerkimas prieš visa 
tai panašiu mūsų atveju, būtų 
tik apgailėtinas siaurumas ir 
stovėjimas vietoje.

Konkrečiai svarstant lietu
vių religinio kongreso Wą- 
shingtone kultūrinę programą, 
kongreso rengimo komitetui, 
mūsų manymu, reikėtų kreip
ti dėmesį į meninę, literatūri
nę ir muzikinę jo dalį. Saky
sim, kongreso ir paminklinės 
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S DRAUGAS, šeštadienis, 1965 m. rugsėjo mėn. 4 d.

KAI TĖVAI NUTEMPIA VAIKUS
NUO LIETUVIŠKU KNYGŲ

Pokalbis su šių dienų knygnešiu Kaziu Rožansku

Rugsėjo mėn. vėl grįžtame 
atgal j mokyklas, universitetus, 
sales, galerijas. Vėl mokslinis 
ir kūrybinis kapitalas rudens, 
žiemos ir pavasario mėnesiais 
lydės ne vieno lietuviškosios 
bendruomenės nario žingsnius. 
Šalia viso to dvasinei atgaivai 
ne kartą bus ir vėl pasiūly
ta knyga. Ta proga smalsu bu
vo prieš porą savaičių užkalbin
ti vieną iš stropiausių šių dienų 
knygenešių — Kazį Rožanską, 
kurį nuolatos sutinkame Jauni
mo centre, Chicagoje, beplau
nantį lietuviškas knygas, ir pa
kalbėti apie lietuviškos knygos 
padėtį šiame gerovės krašte.

¥
— Kokiu būdu įsijungėt į tą 

nepelningą biznį, — lietuviškos 
knygos platintojus ?

— Lietuvoje tarnavau Debei
kių pieninėje, kuri vadinosi Ru
bikių ežero vardu. Į pieninę at- 
vykus:ems ūkininkams užprenu
meruodavau laikraščius. Taip 
netyčia ir pasidariau spaudos 
platintoju. Gyvendamas Angli
joje jau platinau ir knygas prie 
bažnyčios. 1958 m. iš Anglijos 
atvykau į Chicagą ir apsigyve
nau Jaunimo centro pašonėje. 
Taip čia ir atsirado gera proga 
platinti lietuviškus leidinius 
Jaunimo centre, kur susiburia 
tiek daug lietuvių.

— Jūsų patirtimi, kokiose vie
tose lietuviai knygą geriausiai 
perka ir, jei nepaslaptis, už ko
kią sumą jų parduodat ?

— Nėra abejonės, kad dau
giausia knygų parduodu Jauni
mo centre, o gegužės mėnesį, 
per LB skelbiamą spaudos va
jų, jų nemažai parduodu ir prie 
Marąuette Parko lietuvių baž
nyčios. Taip pat nemaža knygų 
paklausa būna ir “Draugo” pik
nikuose, kur taipgi tenka jas 
platinti. Jei įdomu, už kiek par
duodu knygų, tai štai ir sumos: 
šiais metais iki vasaros Jauni
mo centre pardaviaiu knygų už 
700 dol., prie Marąuette Parko 
bažnyčios už 150 dol., o praėju
sių metų “Draugo” išvažiavime 
— už 400 dol. Ta pačia proga 
noriu pabrėžti, kad šiais metais 
Jaunimo centre tik per kelis mė
nesius pardaviau knygų už to
kią pat sumą, kaip pernai per 
visus metus. Tad lyg ir būtų 
baromentras, kuris turėtų liu
dyti šviesesnę mūsų knygos 
ateitį.

— Kurias knygas ir autorius 
skaitytojai labiausiai mėgsta ir 
perka?

— Gerai perkamos “Nidos” 
leidyklos Anglijoje knygos, nes 
jos ir pigios, ir vertingos. Žmo
nės labai mielai renkasi atsimi
nimų knygas arba netolimos 
Lietuvos praeities dokumentaci- 
nius leidinius, kaip J. Dauman
to “Partizanai”, N. E. Sūduvio 
“Vienų vieni” ir eilė kitų. Daug 
pardaviau J. Girniaus knygos 
“Tauta ir tautinė ištikimybė”, 
o tokių grožinės literatūros kny
gų, kaip B. Pūkelevičiūtės “Aš- 
nuoni lapai” arba M. Katiliškio 
‘‘Miškais ateina ruduo”, kurių 
laidos seniai jau išpirktos, žmo
nės dar vis teiraujasi.
/ — Įdomu būtų paanalizuoti 
1/ietuviškos knygos pirkėjų sąsta
tų: kurie sluoksniai jas daugiau 
perka, ar knygomis bent kiek 
domisi jaunimas?

__ Marąuette Parke gegužės 
mėn. pastebėjau, kad pirkėjų 
tarpe daugiau vyresnio amžiaus 
Žmonių. Tuo tarpu Jaunimo 
ęentre — mišinys, arba net pa
sakyčiau, kad daugiau perka 
jaunimas. Esu pastebėjęs eilę 
Studentų, kurie labai domisi mū
sų knygomis ir norėtų jas įsi
gyti, bet dažniausiai neturi už
tektinai pinigų. Džiugu, kad ne 
yienu atveju lietuviai gydytojai 
iš karto yra nupirkę knygų už 
20 ir daugiau dol. Iš jų prisime

nu dr. Seibutį, dr. Šukį (iš Kan- 
kakee), dr. J. Valaitį, dr. J. 
Meškauską ir kt.

— Ar vaikų literatūros knygų 
pakankamai išleidžiama, ir ko
kia jų paklausa?

— Vaikų literatūros išleidžia
ma, bet, manyčiau, kad ne vie
nu atveju jos yra nepatrauk
lios dėl knygos estetinės išvaiz
dos nepaisymo. Liūdna žiūrėti, 
kaip tokios knygos, nors ir lite
ratūriškai vertingos, guli pas 
platintojus vaikų ir tėvų visai 
nepajudinamos. Bet yra knygų, 
kurios tiesiog gaudomos. Iš jų 
didžiausio pasisekimo susilaukė 
LB Kultūros fondo išleista J. 
Minelgos eilėraščių knyga “La
bas rytas, vovere”, po jos seka 
Vyt. Tamulaitis, St. Džiugas 
ir kt.

— Atsižvelgiant į jūsų patir
ti, kokio žanro knygų mūsų lei
dyklos ateityje turėtų leisti?

— Reikia daugiau istorinių 
veikalų iš mūsų tautos netoli
mos praeities, kaip J. Dauman
to “Partizanai”, B. Armonienės 
“Palik ašaras Maskvoje”, N. E. 
Sūduvio “Vienų vieni”, taip pat 
įvairių atsiminimų. Šio žanro 
knygos pirkėjų yra labiausiai 
reikalaujamos.

— Jau keleri metai esat LB 
Kultūros fondo valdybos narys 
leidiniams. Kaip vertinat šios 
institucijos egzistenciją?

— Vertinu teigiamai, kadangi 
visi šios institucijos išleisti lei-

Kazys Rožanskas

diniai yra reikalingi ir naudingi, 
o ką bekalbėt apie vadovėlius 
V, VI, VII ir VIII skyriams, ku
rių prieš tai neturėjom. Šių va
dovėlių paklausa buvo tikrai di
delė: “Lietuvos laukų” parduota 
1,500 egz., “Ten, kur Namunas 
banguoja” — 1,200 egz., “Gin
taro” — 1,000 egz. ir “Tėvų ša
lies” -— 800 egz.

“Aleksandryno” trijų tomų 
išleidimą taip pat laikau vienu 
iš reikšmingiausių LB Kultūros

Eugenijus Budrys Litografija (Brinuen galerija)

Vytautas Ignas Adomas ir Ieva (aliejus)

fondo jau įvykdytų uždavinių. 
Tikrai reikia džiaugtis, kad mes 
pajėgėm įamžinti profesorius 
Biržiškas “Aleksandryno” visų 
tomų išleidimu. Kažin, ar kada 
istorijoje susilauksim naujų Bir
žiškų, ypač kol būsim išeivijoje.

— Kaip iš tikrųjų perkamas 
“A leksandrynas”?

— Dėl pirkimo negalima 
skųstis, nors pirkimas, žinoma, 
galėtų būti ir didesnis. Priežas
tis buvo gal ir ta, kad ne dole
rio krašte gyvenantiems jo kai
na per aukšta. Bet dabar, LB 
Kultūros fondo valdybai nuta
rus, ne dolerio kraštuose gyve
nantiems lietuviams “Aleksand
ryno” visi trys tomai parduoda
mi už 10 dol., o JAV ir Kana
doje — 15 dol. Tikimasi, kad 
kainas nupiginus, “Aleksandry
no” pareikalavimas smarkiai 
padidės. “Aleksandryno” visus 
tris tomūs yra užsisakę 150 as
menų, jų tarpe net 15 prelatų. 
Taip pat per 150 įvairių univer
sitetų ir bibliotekų turi šio vei
kalo visus tomus. Kiekvieno to
mo po 20 knygų išsiunčiama 
anapus geležinės uždangos. Prie 
šių skaičių dar prisijungus pas
kirus pirkėjus, rezultatas toks, 
kad “Aleksandryno” I ir II to
mo jau yra išparduota maž
daug po 5—600 egz.

— Žinia, jūs tvarkot LB Kul
tūros fondo knygų sandėlį. Kur 
jis yra, kokie turtai tame sandė
lyje sukrauti ir kokia maždaug 
metinė leidinių apyvarta?

— Tėvams jėzuitams leidus, 
Kultūros fondo knygų sandėlis 
yra prisiglaudęs Jaunimo cent
re, dviejuose aktorių persiren
gimo kambariuose. Kun. Kubi
lius man yra davęs raktus, ir 
ten galiu dirbti, kada tik noriu 
ir turiu laiko. Daugiausia laiko 

pareikalauja siuntinių sudary
mas ir jų išsiuntimas. Pvz. 1963 
m. man teko išsiųsti 342 kny
gų siuntinius, 1964 m. — 126 ir 
šiais metais, jau 297 siuntinius. 
Tad savaitės bėgyje, šiam san
dėly besidarbuojant, ir tenka 
praleisti iki 10 vai. laisvalaikio. 
Š. m. rugpiūčio 14 d. LB Kul
tūros fondo sandėlyje buvo šio 
fondo išleistų leidinių už 23,000 
dol. KF išleistų leidinių apyvar
ta maždaug yra tokia: 1962 m. 
parduota 1,042 leidiniai, 1963 
m. — 2,676, 1'964 m. — 5,855 ir 
šiais metais iki rugpiūčio 14 d. 
— 1,640. Tad per nepilnus ket
verius metus į lietuvių visuo
menės rankas buvo išleista 11,- 
213 vien LB Kultūros fondo lei
dinių. Šiauy? skaičiuje žymų 
procentą sudaro lituanistinių 
mokyklų moksleivija, kuri mo
kyklose nuadojasi šio fondo iš
leistais vadovėliais.

¥
Baigus pokalbį, besidalinant 

šiaip visokiaįą, įspūdžiais su iš
tikimuoju šių dienų knygnešiu 
Kaziu Rožansku, išryškėjo ir 
viena liūdnųjų apraiškų, kuri 
esti dažna lietuviškųjų knygų 
platinimo buityje. Būtent, daž
nai vaikai sustoja prie knygų 
platintojo stalo ir išsirenka sau 
patinkamą knygą. Bet, žiūrėk, 
ateina tėvas ar motina ir, vietoj 
davę vaikui pinigų už knygą už
simokėti, jį nutempia tolyn, daž
nu atveju net apsiašarojusį. Tai 
patys skaudžiausi reiškiniai, kai 
tėvar dėl menko dolerio gniau
žia lietuviškuosius polėkius sa
vo vaikų širdyse. Tokį elgesį 
skaudu matyti ne tik knygų 
platintojams, bet ir kiekvienų 
kuriam lietuvybės išlaikymas ir 
jos ateitis yra kasdieninis cre
do. VI. Ramojus

KULTŪRINĖS DALIES 
RŪPESTIS

(Atkelta iš 1 psl.) 
koplyčios atidarymo išvakarė
se prie pat didžiosios švento
vės esančiame Amerikos kata
likų universitete atidaroma 
lietuvių religinio meno paroda. 
Parodos patalpose ta proga 
įvyksta religinės temos lietu
vių literatūros vakaras, jį pa
įvairinant keliais kameriniais 
lietuvių religinės muzikos pa
vyzdžiais.

Prancūzų modernaus religi
nio meno parodą ano .uniyersi- 
teto patalpose čia rašančiam 
teko prieš kelerius metus ma
tyti. Teko taipgi stebėti, kaip 
ji buvo gausiai lankome čia 
pat esančią šventovę nuolat 
užplūdusių turistų. Lietuvių 
koplyčios atidarymo ir religi
nio kongreso proga universite
to patalpas lietuvių religinio 
meno parodai gal kaip tik bū
tų įmanoma gauti. Tik, žino
ma, tokioje vietoje parodos 
organizavimas turėtų eiti ne 
šūkiu “kas ką tik turite, viską 
ir duokite”, bet eksponatus 
kruopščiai atrenkant, o jų at
rinkimą patikint tiems mūsų 
meno žmonėms, kurių vardai 
ir kurių reiškimasis religinio 
meno puoselėjime Chicagoje, 
New Yorke, ar kitur jau yra 
žinomi net už mūsų bendruo
menės ribų.

Religinės minties literatūros 
vakarą parodos patalpose jos 
atidarymo proga, atrodo, ne
būtų sunku suorganizuoti, pa
sitelkiant Washingtone ir jo 
artumoje gyvenančius rašyto
jus. Taipgi gal ne pro šalį vie
ną kitą specialiai vakarui pa
sikviesti ir iš toliau. Būtų la-
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P. RUDSNA8 
2740 W. 68rd St. 
Telef. 434-0421 

Čia pat galite gauti Briedžio dažų. 
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P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortopedas. Protezlstas 

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

(Arch Supports) ir t. t.
ORTHOI’FJIIJOS TECHNIKOS UAB.
2850 W. 63rd St., Chicago 29, Iii.

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

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 Weet 63rd Street
Vai.: kasMlen 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
dlenj uždaryta. Ligoniai priimami 
bus! tarus.

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

Rez. tel. 239-4083
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGIN® CHIRURGIJA 

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

Priima ligonius pagal susitarimo.
Jei neatsiliepia, skambinti MI 3-0001.

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

Resld.: 3241 VVest 66th Place 
Tel.: REpubUc 7-7868 

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: KatMien nuo 1 iki 3; tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais ir 
penktadieniais vak. nuo 7 iki 8 vai.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 63-člos ir California 

Vai,: kasdien nuo 6-8 vai. vak. 
šeštadieniais 2—4 vai.

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

Rezld. tel. VVAlbrook 5-3048

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

Tel 695-0533 — Elgin 
425 N. Llberty Street 

Route 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

Tel. ofiso HE 4-5849, res. 388-2233
PR. PETEB T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street

Vai. pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9, 
antr., penkt. 1-5, treč. ir šešt. tik 
susitarus.
Tel. ofiso HE 4-5758; rez. HI 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

Bendra praktika ir Alergija 
2751 West 51st Street

Valandos: pirm., antr., ketvlrt. 2-9 
vai., penktad. 10 v. r. iki 9 v. v., 

šeštad. 10 v. r. iki 1 v. popiet. 
Ligonius priima pagal susitarimą 

kai klausytojams įdomu po ke- 
lerių metų vėl pamatyti ir iš
girsti modernios mūsų religi
nės poezijos pradininką Ber
nardą Biazdžionį iš tolimojo 
Los Angeles.

Literatūros vakaro muziki
nei daliai iš anksto galėtų bū
ti angažuotas pavasarį taip kū
rybingai debiutavęs Chicagos 
lietuvių styginis kvartetas. 
Prie viso vakaro programos ir 
kongreso nuotaikos bent pora 
lietuvių kompozitorių kameri-

Ofiso 735-4477; Rez. PR 8-6960
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGS 
SPECIALYBE — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS
CRAVVFORD MEDICAL BLDG. 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą.

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

AKUŠERIJA Iii MOTERŲ LLIGOS 
6132 So. Kedzie Avė., VVA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001
Ofiso HE 4-1414, Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija ir moterį, ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai: kasdien 1—3 ir 6-8 vai. vak. 

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

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K Š A 

GYDYTOJA IR CHIRURGE
VAIKŲ LIGOS 

2656 VVest 63 rd Street
Pirm., antrad., ketvirt. ir penkt. 

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 VVest 68rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6
iki 8 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta

Tel. GRovehilI 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA 

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

2422 West Marąuette Road
Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
Susitarimą, išskyrus trečiadienius už- 
daryta.

Ofiso ir buto tel. Ol/ympic 2-1381
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 So. 49th Court, Cicero

VAL.: kasdien 10-12 ir 4-7. Trečiad. 
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. REllance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3925 West 59th Street

Vai.: Pirmad., antrad.. ketvirtad. ir 
penkt. nuo 12—4 p. p., 6—8
vai. vak. šeštad. 12—4 vai., trečiad. 
uždaryta.
Tel. ofiso ir buto Olymplc 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 W. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. vak., 

išrfkyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 iki 4 poipet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KCDTKIU IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING 

7156 South VVestern Avenue 
Pirmad.. antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p., šeštad. 11 
vai. ryto iki 3 vai. p. p.

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

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso PR 8-7773, Rez. PR 6-4732 
DR. A. MACIŪNAS 

CHIRURGAS 
2858 VVest 63 str.

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

Priiminėja tik susitarus
Ofiso HE 4-1818. Rez. PR 0-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2454 West 71st Street 
Specialybe — vidaus ligos 

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Atostogose iki rugsėjo 6 d. 

nes religinės muzikos kūrinių 
labai tiktų.

Ir jeigu visa tai, ar ką nors
labai panašaus, kongreso ren
gimo komitetui pavyktų įkū
nyti, būtų padaryta didesnis 
ir naujas žingsnis mūsų vie
šose religinės minties apraiš
kose, būtų pademonstruotas 
tikinčiojo žmogaus kūrybingu
mas ir tikinčiojo žmogaus kul
tūrinis imlumas, anot A. Ma
ceinos, kūrybinėmis pastango
mis kultūros srityje būtų pri
sidėta prie Dievo sukurto pa
saulio paįvairinimo bei pato
bulinimo. K. Brd.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIR' R'» 

VIDAU8 LIGOS
10748 S. Michigan, Chicago 28. <1‘ 

Tel.ef. ofiso: PUUman 5-676* 
Namų: BEverly 8-8946

<*ri9m vai kasdien 4-8 » • •**’
• v> p ’ uRftrvt*

Tel. ofiso PR 6-7800; Namų 925-7607
DR. A. PUSTELNIKAS

GYDYTOJAS IR CHTRURGAF 
BPEC. VIDAUS TIGOB 

5159 South Damen Aveno» 
Valandos i—9 p p 
Išskyrų. trečiadieni

Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS TR CHIRURGĄ 

4307 Sonth Kedzie Avenui
Tik pirmadieniais Ir ketvirtadieniai. 

VAL.. nuo 2 lkl 7 vai vaa.
Aptarnauja tik senuosius pacientus 

Naujų nebepriima.
TEL. 423-2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS
9760 S. Kedzie Ava.

Vai.: plrmad., antrad., ketvlrtad. ii
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. h 
šešt. 8 v, r. Iki 8 v. popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
8PEO. ORTHOPEDINES LIGOM 

2745 89th Street
Priešais Šv. Kryžiaus ligonine

VAL.: Plrmad., antr., ketv., penkt 
nuo 9 iki 11 y. ryto ir nuo 6-8 v. ▼ 
šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais 1: 
kitu laiku susitarus telefonu:

Telef. REpubUc 7-2290.

DR. ANT. Rudokas, Opt.
Tikrlnn akis Ir iirltalko akinius 

keičia stiklus ir rėmus
4455 S. California Avė., YA 7-7881
VAL.: 1 vai. p. p. iki 8 v. v. kasdien 
trečiadieniais uždaryta; šeštadieniai* 
nuo 14 v. r. iki 1 v. popiet

Rez. tel. PR 0-6730

DR. L SEIBUTIS
Inkstų, paslės Ir šlapumo takų 

chirurgija
Ofisas: Naujas adresas: 1454 Wee> 
Jlst. St. (71-oe ir Campbell Arenu* 
kampas), tel. 776-2880.

Valandos pagal susitarimą

DR. J. J, SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Adresas: 4255 W. 6Srd Street 
Ofiso tel. REllance 5-4410 

Res. tel. GRovehilI 6-0617
Valandos pirm. Ir ketv. nuo 12 Ik 

2 v. p. p. ir nuo 7 Iki 8 v. v.; antr 
tr penkt. nuo 12 iki 2 v. p p. U 
vakarais pagal susitarimą

Ofiso elef. CLiffside 4-2806 
Rcsd. telef. IVAlbrook 5-3000

DR. f. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir specialiai 
chirurgija

4644 So. Ashland Avenue 
Valandos kiekvieną dieną 3—4 ir 

6—8 vai. vak. Trečiadieniais tr sek 
madlenialB uždaryta, priimama pagal 
susitarimą. Sekmad.: 2 v. — 5 v. v

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERĮ
LIGOS

Ofisas Ir rez. 2652 W. 59th St.
Tel. PRospect 8-11U ar PR 6-5S71 
Ofiso vai. Pirm., antr., treč. h 
penkt.. nuo 2 lkl 4 ir nuo 6 Iki I 
v v. šešt 2 4 v popiet Ir kitu lai
ku — pagal susitarimą
Of. tel. HE 4-2123. Namų GI 8-619„

<)R. V, P. rUMASONlS
CHIRURGAS

2’454 West 71 st Street
PrltmlnSja ligonius tik susi Laru.

Vai 2--4 p p tr 6 -8 p v 
Treč. tr šešt uždarytį

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

GYDYTOJAS LR CHIRURGĄ t 
2524 We»t 69th Street 

-peelalybė AKUŠERIJA IK MOTERi 
LIGOS 

VALANDOS i Iki 4 ir « iki 8 v • 
šeštadieniais 1 lkl 4 vai 

Trečiaidlenlais uždaryta
Tel. PRospect 6-9400

OR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 So. Kedzie Avenne 
Ofiso vai. kasdien: 6-8. 

Tik svarbiais atsitikimais susitarus

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 West 71st Street
Vai.: I «d 4 T. s ». ir Ilki • » ’ 

Treč Ir Mtad vagai sutarti



Paulius Jurkus

Continental Insurance paviljonas

Parodos plotas paskirstytas 
j penkis rajonus: industrijos, 
tarptautinis, JAV (federalinės 
valdžios ir atskirų valstybių), 
transporto ir ežero rajonas.

Atvykęs automobiliu, papras
tai pataikai industrijos rajonan, 
kuris telkiasi aplink fontanų 
tvenkinį. Čia paviljonai kuo praš 
matniausiai įrengti. Nesigailėta 
pinigo, įdėta daug fantazijos, 
kad pritrauktų kuo daugiau 
žmonių.

Dėmesys fotografijai
Atkeliavęs pro šeštus vartus, 

pataikai tiesiai į Eastman Ko- 
(lak glėbį. Vardas žinomas. 
Bendrovė gamina visa, kas su
rišta su fotografavimu. Pama
tysi įvairiausių fotografavimo, 
filmavimo aparatų, pagelbinių 
prietaisų, pristatomos naujos 
medžiagos. Daug dėmesio ski
riama spalvotai nuotraukai, 
ypač jos spalvai. Salėje rodomas 
filmas apie tyrinėjančių akį, 
kaip ji stebi gamtą ir daro iš
vadas.

Kodako pastatas — moder
nus, raitytu, lankstytu stogu, 
kuris dengia didelį plotą. Po sto
gu įrengta didesnė parodos da- 
l s. Viršuje stogo yra keturkam
pis bokštelis su didelėm spalvo
tom nuotraukom, kurias dieną 
ir naktį iš tolo matai. Pagal tas 
nuotraukas lengva patekti į Me
ditacijos sodelį, kuris yra čia 
pat, kaimynystėje. Tame sode
lyje stovi lietuviškasis kryžius.

Kur dainuoja vaikai
Iš Kodako, persiritęs per Ave

nue of Commerce, pateksi į Ke- j 
turis Vėjus. Tai aukštas bokš-1 

tas, prikabintas malūnų, malū
nėlių, besisukančių plokščių. 
Kai pučia vėjai, visa tik juda ir 
visus kviečia į Pepsi Cola pavil
joną, kurį sukurė Walt Disney, 
sveikindamas viso pasaulio vai
kus.

Čia lankytoją pasodina į lai
velį ir nuplukdo kanalu į pasa
kų šalį. Kaip savo pieštiniuose 
filmuose, taip ir čia Disney su
kūrė fantastiškiausių miestų, 
pilių, gyvulių. Pirmoje vietoje 
išstatė daugybę vaikų, aprengtų 
įvairiais tautiniais drabužiais. 
Tos lėlės — manekenai — pa
daryti kaip galima geriau, net 
sudaro gyvų vaikų iliuziją. Jie 
dainuoja, šoka. Su jais dainuoja 
ir šoka gyvuliai ir paukščiai, jų 
•ritme sukasi malūnai. Fantazi
ja, spalvų žaismas, daina ir šo-

kis susilieja į vieną gražų įspū
dį. Galų gale girdi tik vieną dai
nos eilutę — “It’s a small world 
after all”.

Kaip patinka gyvuliai salone.

Visai netoli stūkso didelis ir 
triukšmingas Better Living 
centras. Kaip minėta, čia išsta
tytos lietuviškos kaimo vestu
vės (lėlės). Šiaip paviljonas 
sodriai prikimštas. Daug vietos 
skiriama kambariams ir jų de
koravimui, demonstruojamos na 
mų apyvokos naujos mašinos, 
rasi daugybę valgių ir gėrimų, 
namų reikmenų. Platinamos 
mokslinės ir populiarios knygos, 
pardavinėjami paveikslai.

Besistumdymas minioje po tą 
“kermošių”, pateksi į savotišką 
zoologijos sodą, kurį įrengė gy
vulių globos draugija. Įvairiau
si gyvuliai apgyvendinti gra
žiuose butuose. Ant gražių kili
mų guli ožkos, kengūros, šunys 
ir katės. Kitur apgyvendintas 
kažkoks plėšrus vilkas, o šalia 
jo sėdi mergina ir skaito kny
gą. Vadinas, skelbiama koegzis
tencija. Tačiau viskas atrodo 
jau perdėtai. Kuriem galam tie 
žvėrys salone ir kambariuose. 
Jie turi savo vietą kitur. Tokia 
vieta ir čia parodoma. Vienas 
didelis kambarys paverstas ūki
ninko sodybos kiemu. Čia šiau
duose kapstosi vištos, kriuksi 
paršiukai.

Vieniša cerkvelė
Šalia triukšmingo Better Li- 

ving paviljono stovi kukli ir vie

niša cerkvelė. Nedaug žmonių 
užklysta. Viduje dega žvakės, 
stovi ikona. Lauke — kioskas 
su jų religine literatūra.

Didysis raudonmedis
Prie tvoros pastatyta didelė 

medžio nuopjova. Tai Kaliforni
jos raudonmedis, toks storas, 
net didesnis už žmogų. Jo am
žius siekia porą tūkstančių 
metų.

Skautų stovykloje
Nejučia atsidursi Amerikos 

skautų -stovykloje, kuri užima 
gana d delį plotą. Išradinga ir 
patogu — pasaulinėje parodoje 
įsirengti savo stovyklą, miegoti 
palapinėse, valgyti iš lauko vir
tuvės. Pilna čia indėniškų stul
pų, palapinių, vežimų, kurie 
dardėjo į vakarus, plačiai supa
žindinama su skautų veikla.

Vienoje vietoje rasi skyrių, 
kur surašyta viso pasaulio skau
tai. Veltui ten ieškosi Lietuvos 
vardo. Jo nėra, kaip nėra ir ki
tų Sovietų pavergtų tautų. 
Skautija skirstosi valstybėm, ne 
tautom. Skautų nėra Sovietų 
Sąjungoje. Nėra čia atžymėta 
ir jos pavergtų kraštų.
Amerikos didvyriams pagerbti

Iš skautų stovyklos, norėda
mas pailsėti nuo kaitros, įbėgsi 
į gerai atšaldytą Continental 
Insurence paviljoną. Nesitiki 
nieko čia rasti, bet esi maloniai 
nustebintas, čia parodoma gra
žios Amerikos praeities. Pa
veikslais, specialiai padarytomis 
scenomis vaizduojami Amerikos 
laisvės karai. Išstatyta ginklų 
kolekcija.

Tokių dalykų matai ir kituo
se muziejuose. Bet čia rodomas 
trumpas filmas tikrai maloniai 
nustebina. Filmas padarytas 
Amerikos žymiesiems kariams 
pagerbti. Pagrindan paimta dai
na, lyg kokia baladė, kuri turi 
savo refreną. Dainuoja solistas 
ir vyrų choras. Dainos žodžiai 
pailstruojami vaizdais, pvz., 
Washingtono vaidmuo parody
tas, pasinaudojant pašto ženk
lais, generolas von Steuben su
darytas iš degtukų. Išradinga 
fantazija atžymėtas visas šis 
patriotinis filmas.

Saldainių fabrike
Tiek apžiūrėjęs, norėsi išgerti 

kavos. Kavą begerdamas, pama
tysi — prieš tavo akis dirba 
saldainius. Tai Chunky saldai
nių fabrikas, įrengtas atviram 
ore. Gali stebėti, kaip sudeda 
vaflinius pyragaičius, kaip ant 
jų bėga šokaladas, kaip jis džio
vinamas ir t. t. Ilgos mašinos 
gale saldainiai jau išeina supa
kuoti į dėžę.

Kad nebūtų taip nuoga ir nuo
bodu, bendrovė pasikvietė skulp
torių ir pastatė statulų. Statu
los nėra kraštutiniškai moder

nios. Gali suprasti, ką jos vaiz
duoja. Jose yra mažos skylutės 
pro kurias matai kitas kaimyni
nes statulas. Šis žvilgsnis ir ati
dengia statulos prasmę bei jos 
grožį.

Elektros istorija
Saldainių fabrikėlio kiemas 

susieina su General Electric kie
mu. Paviljonas priklauso prie 
parodos garsenybių, labai gau
siai lankomas. Nors ir ateisi iš 
kiemo pusės, vis tiek turėsi sto
ti eilėn ir palaukti arti valandos. 
Belaukdamas pamatysi, kaip 
sukasi paviljono sienos. Jo sto
gas stovi vietoje, o lauko sienos 
sukasi aplink. Patekęs vidun, 
pats įsitikinsi, žiūrovus susodi
na į kėdes. Kai tokią salę pri
pildo, tada visą ją veža aplink 
centrą, kur yra įrengtos ketu
rios skirtingos scenos. Ir čia 
Disney padarė kalbančias žmo
nių figūras, sukurdamas namų 
atmosferą. Rodoma, kaip pa
jungiama elektra namų tarny
bai. Padaryta gražiai ir links
mai. Tas linksmumas ir patrau
kia visus.

Žemutinėse paviljono salėse 
matysi atomus, bus parodyta, 
kaip jį sprogdina.

Čia pat yra ir Tower of 
Light, skirtas taip pat elektros 
istorijai, čia matai Frankliną, 
padarytą iš elektros lemputės, 
Kilovatą — iš mechaninio rak
to. Rodoma, kaip elektra pa
jungiama žmogaus tarnybai.

Iš lauko paviljonas atrodo 
lyg būtų sukrautas iš atskirų 
dėžių. Naktį visos dėžės, kam
pai ir plokštės apšviečiamos 
skirtingomis šviesomis.

Teatras tarp dviejų lėkščių
Čia pat glaudžiasi ir Johnson 

Wax paviljonas su savo moder
nia architektūra. Atrodo, kad 
būtų suvežtos dvi milžiniškos 
lėkštės. Jų viduje yra kino sa
lė, kur rodomas spaudos išgir
tas filmas. Filme pravedama 
mintis — gyvenimas vertas gy
venti. Rodoma labai dideliam 
ekrane ir sukuriama tikrovės 
iliuzija.

Telefono vizija
Į fontanų tvenkinio galą at

siremia didelis Bell System pa
viljonas. Primena jis lyg agur
ką ar cepeliną — ilgas ir siau
ras, iškeltas ant keturių plieni
nių ramsčių. Čia kiekvieną ke
leivį pasodina atskirai į kėdę ir 
veža tamsiais koridoriais, kur 
prasiveria svarbieji žmonijos 
kultūros istorijos vaizdai. Tai 
yra filmai, rodomi įvairiuose 
ekranuose.

Apatinis paviljono aukštas 
skirtas telefono praeičiai. Čia 
rasi ir patį pirmąjį aparatą, pa
gamintą Bell. Paskui jis tobu-

(Nukelta į 4 psl.)

Madona Nekaltai Pradėtosios Marijos seserų vienuolyne, Putname.
Skulptūra — Vyt. Kašubos, fono mozaika — Al. Kašubienės

Iš T. S. ELIOTpoezijos:
Ponia, kurios altorius stovi jūros pakrantėje, 
melskis už tuos, kurie yra laivuose, ir už tuos, 
kurių darbas yra surištas su žuvimi, ir už tuos, 
kurie rūpinasi įstatymais prižiūrėtais jūrų judėjimais, 
ir už tuos, kurie praveda juos.

Taipgi pakartoki maldą vardan tų moteriškių, 
kurios išlydėjo savo sunirs ir vyrus jūrų kelionėn, 
ir kurie daugiau nebegrįžta:
Figlia dėl šuo figlio, 
Dangaus Karaliene.

Taipgi melskis už tuos, kurie buvo laivuose 
ir kurie baigė sal o kelionę jūros smilty, jūros lūpose, 
arba pateko jūros gerklėn, iš kurios jau daugiau jie 

niekad nebesugrįžo; 7
taipgi melskis už tuos, kurių nebegali pasiekti 

Viešpaties angelo
amžinasis varpų gaudimas.

Išvertė V. šlaitas

Afrikietiškoji apybraiža
Vienos kelionės įspūdžiai

A. GLADKAUSKAS

(Tęsinys iš praėjusio šeštadienio)
— Prašau pirkti bilietą. — Priešais ma

ne stovi du basi, maudymosi kostiumais ap
sivilkę studentai su juodom akademinėm 
marškom.

— Kokį bilietą?
— Mes esam Durban universiteto studen

tų labdaros organizacija, parduodam jos lo
terijos bilietus.

— Kiek galiu laimėti?
— 25 rands.
— Per mažai.’ (Vienas rand yra apie 

$1.30).
—Laikraščiuose ištisomis puslapių skil

timis gvildenama kylanti infliacija ir finan
sų ministerio pastangos ją sulaikyti. Bet 
pastangos, nors ir geros, nekelia pasitikėji
mo. Ministeris turi atsistatyti, grįžti atgal 
pas savo draugus, vėl pritapti prie to gy
venimo, kurį anksčiau jis stengėsi viešai 
formuoti savo potvarkiais, o dabar jam teks 
savo gyvenimu įtaigoti savo kaimynus keis
ti savo nusistatymus ir pažiūras. Kaip ma
žai supranta, kaip bloga yra sustoti. Jauno
ji generacija turi parodyti, kaip žmogus 
klysta, kai sustoja.

★
Guliu prie jūros, suvyniojęs rūbus į 

laikraštį ir pakišęs juos po galva, galvoda

mas, kad Detroitas yra vis dėlto Michigane. 
Michigano ežeras ir Indijos vandenynas. 
Šaltas jūros vanduo maloniai slenka saulės 
nurudintu kūnu. Vaikštau tarp vasarotojų, 
kurie, išsisklaidę po visą pliažą, nerangiai 
vartosi smėlyje. Jaučiu, kad mane seka dvi 
poros akių. Kieno jos galėtų būti? Kieno, 
jeigu ne raštinės tarnautojos, nučiupusios 
vieną kitą sekmadienį pagulėti prie vandens. 
Ir kieno dar, jeigu ne kelionių žurnalų skai
tytojos, pažįstančios Miami Beach iš nuo
traukų, kur palmės ošia ir jūra lengvai ban
guoja, o viešbučiais nustatyta Collins gatvė 
primena Marine Parade ir Durbaną, kuris 
joms vis dėlto atrodo nykus be palmių plia
že. Ir dar daugiau. Joms patinka Amerika ir 
amerikiečiai. Gal dėl to Lauris Norstead, 
buvęs NATO ginkluotų pajęgų vyriausias 
vadas, lankosi Pietų Afrikoje, megzdamas 
prekybos ir kultūros ryšius. Taip gal ir rei
kia. Reikia ir man eiti ir judėti. Įeinu į už
kandinę, kur pusgirtis padavėjas duoda man 

stiklą vandens ir taiso ledų sodą. Jo juo
das, suglamžytas kostiumas derinasi prie 
tamsaus, gyvenimo linijom suraižyto veido. 
Jis juokiasi, nuolat kartodamas padavėjai, 
kuri perėmė jo pilstomą sodą, kad jis žino, 
ką darąs. Jis nusišluosto rankas ir griūna 
prie moters, kuri, tik įėjus, visai nesuvokia, 

kas čia darosi. Jis mataškuoja savo ranką 
virš sudėtų šokolado plytelių, visai sugėdi
na pirkėją, kuri atsiprašius sprunka lauk. 
Jis juokiasi ir juokiasi sunkiai ir dusliai, 
kaip stenėdamas garvežys, kada įsibėgėjęs 
lengvai traukia ilgą eilę vagonų.

*
Traukiniu iš Durban į Johanesburgą rei

kia važiuoti visą naktį. Nusiperku antros 
klasės bilietą su pataline. Kartu su manim 
važiuoja ir trys ūkininkai, grįždami į savo 
ūkį Pietermaritzenburge, kuris, o ne Dur
ban, yra šios provincijos sostinė. Paliekam 
Durban ir įvažiuojam į kalnus, kurie dabar 

Paplūdimys prie Durban miesto

žaliuoja, bet už 3-4 mėn. jie baltai pasipuoš, 
kai žiema parodys savo šiurpų veidą. Trau
kinio patarnautojas ateina pataisyti lovų, 
nors mano bendrakeleiviai ir išlips apie 11 
vai. nakties. Aš nusirengiu ir krentu į savo 
lovą, padėjęs rūbus virš manęs esančioje 
nuleistoje sėdynėje, šeši žmonės gali gulėti 
šiame kompartmente, bet tik keturiems par
duoda bilietus.

Atsikėliau kitą rytą su tuščiom kišenėm. 
Nakties metu išimta iš švarko kišenės visi 
pinigai. Vis dėlto vagies būta džentelmeno, 
nes man paliko “ant kavos” vieną popieri
nį rand, gražiai sulankstytą ir įdėtą į kišenę. 

Jis taipgi nelietė lėktuvų bilietų, nei kelio
ninių čekių, suprasdamas, kad iš jų neturės 
jokios naudos. Johanesburge skubu į Pie
tų Afrikos lėktuvų linijos agentūrą iškeisti 
nesunaudotą bilietą iš Durban į Johanesbur- 
gą. Man grąžina apie 18 rand. švilpaudamas 
einu džiaugtis miestu. Pirmiausia parašau 
Eleonorai kortelę: “Tau skambinau, bet te
lefonas buvo užimtas. Pasimatysim kitais 
metais. Rašau iš Johanesburgo”. Trūksta 
tik ženkliuko.

— Atsiprašau, bet jūs įėjot į nebaltųjų 
vietą. Aš jums negaliu parduoti pašto ženk
lo. Turite išeiti lauk, apeiti visą pastatą ir 
įeiti pro kitas duris.

— Bet ar negalėčiau pereiti per jūsų raš
tinę, nereikės man eiti aplink visą rajoną.

— Ne. Čia ženkliukus parduodam nebal
tiems. Europiečiams yra atskira pardavimo 
vieta. Prašau iš čia išeiti.

Gatvėje prie manęs prieina jaunas afri
kietis ir, apžiūrėjęs mane nuo galvos iki ko
jų, taria:

— Esate amerikietis?
— Taip.

— Iš kur?
— Iš Detroito, Michigan.
— Ar tai Mississippi dalis?
— Ne, labai toli nuo Mississippi.
— O, gerai. Aš ką tik grįžau iš Kenijos, 

kur dirbau kaip vertėjas. Moku angliškai, 
prancūziškai, svahili, afrikans. Dabar dirbu 
kaip pasiuntinys. t

— Įdomus darbas?
— Reikia dirbti. Klausykite, jums nepa

tinka ši diskriminacija. Parašykite laišką 
valdžiai. Aš dažnai rašau, bet nepasirašau.

(Nukelta į 4 psl.)



Bell System paviljonas

PASAULINĖ PARODA 
NEW YORKE

(Atkelta iš 3 psl.) 
lėja ir plečiasi. Daug dėmesio 
skiriama dabarčiai.

Aplink pasižvalgius
šitoje vietoje yra sutelkta 

įvairių paviljonų, kuriuose šiaip 
nieko ypatingesnio nerasi. At
kreipsi dėmesį į Eąuitable Life, 
kur rodoma, kaip didėja Ame
rikos gyventojai. Susidomėsi 
IBM pastatu. Jis tikrai pa
trauks akį, atrodys lyg koks 
milžiniškas sviedinys, iškeltas 
į viršų. Į šio sviedinio vidų už
kelia ir publiką ir ten parodo 
filmą apie elektroninių mašinų 
reikšmę. 

Piešiniai Pauliaus Jurkaus

JOHN PAKEIj 
Chairman of the Board

Filmas ir scena
Iš viso pramonės rajono iš

Bendrais Johannesburgo vaizdas.

_ $50,000,000.00
Turtas virš

reikalavl-

taupymo

tarnauti.

Savo nariams turime pilną patarnavimą

mokamas 
prie jūsų

PELNINGA — didesnis negu vidutiniškai 
dividendas du kartu i metus pridedamas 
sąskaitos leidžia lengviau siekti tikslų.

KURIOJE JŪSŲ, KAIP TAUPYTOJO, pinigai yra geriau- 
’slai apsaugoti ir neša Jums papildomas pajamas.

PRAKTIŠKA — galite taupyti bet kokią sumą bet ku
riuo laiku, pagal jūsų taupymo planų 
mus.

• ĮSIGYSITE JI BE RŪPESČIŲ, ne^ kaimynystėje esanti 
draugiška mūsų įstaiga yja pasiruošusi Jums pa
tarnauti.

AFRIKIETIŠKOJI 
APYBRAIŽA

(Atkelta iš 3 psl.)

Nes jeigu sužinos, tai atleis iš darbo. Sudie, 
malonu buvo su jumis kalbėtis ir parašykite 
tą laišką valdžiai. — Jis nueina į vieną gat
vės pusę, o aš suku už kampo ir prieinu prie 
“tiktai europiečiams’’ įėjimo. Gatvėje sėdi 
afrikietis berniukos ir pardavinėja laikraš
čius. Viename jų didelėm raidėm parašyta: 
KING SAKO: MES NUGALEJOM ALABA- 
MĄ IR HARLEMĄ, SEKANTI KRIS PIE
TŲ AFRIKA. Toliau jau aprašomos jo pa
stangos organizuoti protesto žygį į Pietų 
Afriką.

Visos viešos įstaigos čia yra griežtai per
skirtos: europiečiams ir nebaltiems. Trau
kinio platformos ir takai yra sužymėti, ku
riais nebaltasis gali eiti ir kurioje vietoje jis 
gali laukti traukinio ir į kurį vagoną sėsti. 
Bet privačios institucijos tos diskriminaci
jos visai nerodo. Krautuvės, valgyklos, gro
žio salonai atidari visiems.

Be aukso kasyklų, Johanesburgas dar tu
ri gražų miesto sodą, vadinamą “wilds”, ku
ris, už miesto ant kalno išsiraitęs, vainikuo
ja ir taip jau puošnų Johanesburgo miestą. 
Namai aukšti ir modernūs. Statyba vystosi 
sparčiai. Žmonės veržiasi per gyvenimą pa
tenkinti. Gatvėse pilna skubančių ir po lan
gus besidairančių Ir žiopsančių gatvių kam
puose, belaukiant judėjimo šviesų. Dviaukš
čiai autobusai nardo dideliame mašinų ju
dėjime. Tiktai netikėtas gėlių pardavėjos 
veidas ir daugybė žydrių gėlių sugrąžina 
paiką turistą grožėtis Johanesburgu, o ne

siskiria Du Pont paviljonas. Pa
stato išorė nepatraukli, bet vi
duje programa tikrai įdomi. 
Čia mėginama sulieti į vieną ek
ranas ir gyva scena.

Scenoje nuolat juda ekranas, 
kuris sudėtas iš trijų dalių. Tos 
dalys gali pačios atsiskirti ir 
sudaryti tris ekranus. Progra
mos vedėjas kalbasi su ekrane 
rodomais žmonėmis, atėjusios 
merginos šoka drauge su ekra
no žmonėmis. Didžiausio efek
to pasiekiama, kai gyvas žmo
gus perduoda rožę ekrano žmo
gui. Šis ją siunčia toliau. Taip 
rožė pereina net penkis asmenis.

Apatiniame aukšte įrengta 
laboratorija demonstruoja įvai-

ŠIANDIENINIS MOKSLO
REIKALINGUMAS

(Atkelta iš 1 psl.)
ir aukštąsias mokslo instituci
jas savo žinių papildymui ar 
pagilinimui. Daugelis bendrovių 
skatina savo tarnautojus tęsti 
mokslą, apmokėdami mokslapi- 
nigius ir sudarydami kitas leng
vatas. Įdomu, kokiu laipsniu 
lietuv škos kilmės milijonas at
silieka nuo šios bendrinės moks- 
iin mosi bangos Senesnes sta- 
t stikas bevartant teko pastebė- 

, kad lietuvių kilmės gyven
ai o ja. stovėjo greta su negrais. 
Naujoji imigracija mus žymiai 
pakėlė mokslo lygiu, bet ar pa
kankamai ?

Nors mokslui eiti prievartos 
neturėtų būti, tačiau tinkamų 
sąlygų sudarymui ir paskatini
mams yra daug vietos. Nėra 
abejonės, kad mokslo vertę sū

rius chemijos eksperimentus.
Pagarba Churchilliui

Į pramonės rajoną pateko ir 
Churchillio centras. Anglija pa
rodoje nedalyvauja, bet pastatė 
nemažą paviljoną savo didžia
jam vyrui pagerbti. Čia išstaty
ta daugybė nuotraukų iš Chur
chillio gyvenimo, surinktos ka
rikatūros, jo medaliai, parašy
tos knygos, rodomi ir drabužiai, 
kambario baldai, apyvokos reik
menys. Atskiroje salėje išstaty
ti Churchillio piešti paveikslai 

Išeini iš paviljono nusiteikęs 
pamatyti kitų tautų didelius 
darbus. Iš čia jau žengi J mar
gaspalvį tarptautinį rajoną.

(Bus daugiau) 

svajoti apie New Yorką ir nelyginti Rockefe- 
lerio Plazos su biržos namais apsuptu sode
liu, kur moderni skulptūra pramuša skylę 
naivaus turisto užsispyrime laikyti Pietų 
Afriką atsilikusiu kraštu. Tai vaizdai, ku
rių New Yorkas neišdrįs kopijuoti. Vienkar
tiniai vaizdai, kurių niekas neišdrįs kopi
juoti.

★
Kaip vagis, išvogęs žmonijos turtus, pa- 

sileidžiu per Salisbury, kur žmonės tik lau
kia patarnauti. Prisistato ilgu chalatu af
rikietis šoferis:

— Aš nuvešiu pigiai į universitetą.
— Ne.
— Aš nuvešiu.
— Kodėl??
Visi europiečiai ten važiuoja, — ir jis 

juokiasi...
¥

Ir per Nairobi, kuris rodo kelią į visas 
pasaulio šalis, ir per Romą, kur amžinas 
miestas, apsiniaukęs rytiniu rūku, tingiai 
ištiesia savo pakvietimą... Paliekam Romą 
ir skrendam virš Alpių. Geriu kavą ir sau
gau Matterhorno viršūnę. Neilgai reikia žiū
rėti, jau pamatau ir Eifelio bokštą, Bet nusi
leidžiam tiktai Londone. Po piet BOAC lėk
tuvu skrendu atgal į Detroitą. Po 10 vai. 
skridimo, po 30,000 mylių kelionės tą pačią 
popietę atsirandu Detroite. Bet pirma susto
jam dar Bostone, kur turim pereiti per svei
katos patikrinimo punktą.

— Iš kur atskrendate ?
— Iš Afrikos.
— Jeigu pastebėsite, kad jums darosi šil

ta ir šalta, kad prakaitas muša, kad nukal
bate, tai tuoj eikite pas savo daktarą, paduo
kite šią kortelę ir pasakykite, kad grįžtate 
iš Afrikos.

(Pabaiga)

pratę tėvai ragina savo vaikus 
užbaigti vidurines mokyklas, o 
dalis jų skatina lankyti ir uni
versitetą. Negalima tvirtinti, 
kad mūsų spauda ir organizaci
jos tą patį daro. Nėra lengva 
suprasti, kodėl taip yra. Nepa
kankamas mokslo vertės gyve
nimui supratimas tėra* viena iš 
daugelio priežasčių.

Per mokslą į kultūrą

Su pagrindu yra sakoma, kad 
“Amerikos kultūra” yra masės 
kultūra, kuriai pasisavinti terei
kia raštingumo ir masinės ko
munikacijos priemonių įgijimo. 
Tačiau yra tiek socialiai bei eko
nominiai nusmukusių gyventojų, 
kurie neįstengia įsilieti ir į šią 
masinės kultūros plotmę. Dau
gumoje dėl priemonių stokos da
lis negrų, meksikiečių ir kt. pa
lieka anapus žemojo kultūros 
perimetro dalies. Esantiems šios 
kultūros viduje ir naudojantis

MILDA BUICK, INC. 
Telef. — LAfayette 3-2022

907 West 35th Street, Chicago, Illinois, 60609 
_ -.........................&
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Sėkmingai darančią biznį ir aptarnaujančią 
lietuvius virš 40 metų

Kai ruošiate planus ateičiai, turėkite galvoje

kaimynystėje esančią finansinę įstaigą —

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

Bonai mokslui baigti
Paskolos namams
Kalėdų Klubas
Atostogų Klubas
Šeimos apdrauda
Notaro patarnavimas
Visokių rūšių apdraudos
Nemokamas kambarys 
susirinkimams
Mokame čekius ir duodame 
nariams specialius Money 
Orderius
JAV pašto ženklai
Parduodame ir išperkame
JAV bonus
Du dideli kiemai automo
biliams pastatyti
Vokai taupyti paštu
Saugios depozitų dėžės
Keleivių čekiai 

mašina, televizija ir kt. priemo
nėmis, dėl šiųjų patrauklumo 
nėra lengva peržengti jos vir
šutinį perimetrą ir jungtis į tik
rąją kultūrą, pasižyminčią me
no, mokslo, filosofinės ir teisi
nės minties giliu vertinimu bei 
nuolatiniu asmenybės bruožų 
ugdymu. Ryškus aukštojo luo
mo žmonių nuošimtis, bet taip 
pat ir ribota vidurinės klasės da- 

s bei paskiri asmens iš žemo- 
s os klasės peržengia šios bend
rines ir įvairias vertybes nive
liuojančios kultūros ribas ir 
tampa save ugdančiomis asme
nybėmis, kurių Amerikos gyve- 
n'me vis labiau pasigendama.

Platus savo galių ir gabumų 
šbandymas negali būti paliktas 
atsitiktinumams. Sistematiškas 
jų tyrinėjimas turi prasidėti 
vaiko ir jaunuolio amžiuje, kad, 
esant dar tėvų globoje, savęs 
išvystymas būtų įpusėtas. Be 
geros namų aplinkos ir mokyk
los tai beveik neįmanoma. Yra 
žmonių, kurie tik pavėluotai at
randa savyje talentus, bet dar 
daugiau tokių, kurie juos užka
sa dar pilno gyvenimo spektrui 
nesuspindėjus. Siekiant moksli
nės ir kultūrinės aukštumos,

PARANKI — vieta patogi ir deniai įvestas 
paštu skyrius leidžia dar daugiau sutaupyti.

SAUGI — nes visos santaupos iki $10,000.00 apdraustos 
valstybinėd JAV valdžios įstaigos.

KAIP NAMŲ PIRKĖJAS Jūs galite gauti paskolą pagal 
savo reikalavimus ir paruoštą biudžetą.

• NAMĄ GREIČIAU ĮSIGYSITE, nes mūsų paskolos lei
džia greičiau išmokėti skolas ir tapti savininku.

• ĮSIGYSITE JI LENGVIAU, nes mūsų J nuomą panašūs
mėnesiniai išmokėjimai apima paskolą, nuošimčius 
ir kitus mokesčius.

CHICAGO SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

6245 So. Western Avenue Tel.: GR 6-7575

VALANDOS:
PIRMADIENĮ . . . 12:00 P.M. — 8:00 P.M.
ANTRADIENĮ ... 9:00 A.M. — 4:00 P.M.

TREČIADIENĮ visą dieną uždara.
KETVIRTADIENĮ . . 9:00 A.M. — 8:00 P.M. 
PENKTADIENĮ ... 9:00 A.M. — 8:00 PM. 
ŠEŠTADIENĮ . . . 9:00 A.M. — 12:30 P.M.

T — ■ ' >

išsivaduojama iš masinės kultū
ros slėgimo. Modernaus gyveni
mo komplikuotumui didėjant, 
mokslas patarnauja ne tik tvar
kai, bet ir vidinei harmonizaci
jai bei kūrybai. Reikia pažymėti, 
kad tautinis savęs ugdymas pa
lengvina peržengti masinės kul
tūros ribą, nes jis grūdina cha
rakterį ir turtina dvasią. Daly

105 BUICK’AI

Jei norit tikro bargeno, tai pamatykit asmeniškai DAN KURAITĮ. 
Jisai dežūros savo įstaigoj kol išparduos visus 105 Buick’us.

“Buick’as lietuviškas automobilis.”

vavimas rinktinėse organizaci
jose padeda kilti iki žmogui 
duoto sugebėjimų pilnumo. Sa
vęs išvystymo galimybės pra
sideda mokslo pamėgimu ir iš
siplečia masinės kultūros peri
metrą pralaužus, šia prasme 
“pursuit of excellence” įgyja eg
zistencinę reikšmę.



J. Bagdonas Kompjozūcija (aliejus, 85x35 inč.)

‘LITHUANIA PAST AND PRESENT”
Apie sovietus ir jų užvaldy

tas tautas laikas nuo laiko ang
lų kalba išeina literatūros, kuri 
pasižymi propagandiškumu, o 
kartais ir nesiorientavimu apie 
dėstomą dalyką. Kartais tai bū
na tikrų bei iškraipytų faktų ir 
klaidų kratiniai. Nemaža apie 
sovietus parašė, juos begirdama, 
Anna Lbuise Strong. 1944 m. 
New Yorke išleista jos knyga 
“Peoples of the USSR”. Ko ta 
jos knyga verta, matome iš 111 
—127 psl. “The Baltic Statės, 
Windows on Europe”. Autorės 
darbo vertę ir lygį parodo to 
skyriaus iliustracijos, po vieną 
kiekvienai Pabaltijo tautai. Lie
tuvą iliustruoja “Lithuanians 
read a ‘Pravda’ article”. Lietu
viškų liaudies audinių fone ma
tome susėdusius senyvus kai
miečius, du vyru ir dvi moteris, 
skaitančius laikraštį... “Prawda 
Wilenska”.

Linksmai apie Lietuvą rašė 
ir Metelsky. Gaila, bet didžiau
siai L;etuvos upei jis nerado lie
tuviško vardo, nors tą vardą 
stengėsi iškelti net knygos pa- 
vadin'me (“Lithuania Land of 
the Niemen”, išleista 1959 m. 
Maskvoje, 276 ps’.). G. Metels
ky prikėlė senus Muravjovo lai
kus, kai lietuv ų tautai buvo 
peršama graždanka, rus škos 
raidės. Metelsky naudojasi vy
riausio graždankos piršlio teigi
mu; “The Lithuanian language 
is closely connected with the 
Slav speech”. Čia gausu ir dau
giau pakaruokliškai linksmos 
medžiagos apie Lietuvą.

25 metų Tarybų Lietuvos at
sikūrimo (teisingiau būtų — 
Lietuvos okupacijos) sukakties 
proga turime du anglų kalba 
leidiniu apie Lietuvą. Vieną iš
leido Vilniuje, o kitą New Yor
ke. Pastarasis vadinasi “Lithua
nia Past and Present”, išleido 
American Lithuanian Literary 
Association, New York 1965 m„ 
188 psl. Apie šį brolių išeivių 
darbelį Lietuvos garbei ir pa
kalbėsime.

Nežinia, kodėl knygoje trūks
ta jos autoriaus pavardės. Tik 
prakalboje ant galo (12 psl.) 
pasakoma, kad autorius yra 
Edi toriai Staff of the ąuarterly 
ŠVIESA. Knyga skiriama kal
bantiems angliškai, bet apie jos 
autorių galima sužinoti tik lie
tuviškam žurnale. Keistai užra
kinta. Žurnale “šviesa” suran
dame, kad tą keturis kartus per 
metus išleidžiamą literatūrinį 
džiovininką (savo turinio skur
dumu tai yra tikras džiovinin
kas) redaguoja R. Mizara ir A. 
Bimba, tarybinėje Lietuvoje pa
gerbti vienas liaudies rašytojo, 
antras garbės daktaro titulu.

Apie Mizaros - Bimbos kny
gą galima kalbėti trumpai. Joje 
1940—41 metų bolševikmetis pa 
vadintas “Short - Lived Peace 
and Progress” (92 psl.). Kaip 
matome, tai yra pasityčiojimas 
iš bolševikų pragaro užlietos 
lietuvių tautos. Lietuvos praei
tis nėra linksma, bet ligi bolše
vikų atėjimo dar nebuvo tokių 
metų, kada taikos metu be jo
kių teismų tūkstančiai gyvento
jų būtų laikomi kalėjimuose, o 
dešimtys tūkstančių apiplėšia

mi ir ištremiami mirčiai. Ir jei 
Mizara - Bimba čia įžiūri “Pea
ce and Progress”, tai nėra ko 
bepridėti. Su nacių atėjimu 
1941 m., jie sako, “a long black 
night fell over Lithuania” (94 
psl.). Tiesa, tai buvo juoda nak
tis, tik pirmoji tos nakties va
landa prasidėjo su mizarinių - 
bimbiniu “peace and progress”. 
M’zarai - Bimbai ta naktis pra
švito bolševikams grįžus, 1945 
m. Tais metais grįžo į Lietuvą 
bolševikai, ir buvo ne karo, o 
taikos metai. Vis tiek Mizaros- 
Bimbos skaisti aušra negali iš
siginti nemažesnių skaičių ka
lintų, ištremtų, nužudytų ir pa
bėgusių. Mizara - Bimba už sa
vo propagandą negali susilaukti 
pagarbos iš tėvynę mylinčių lie
tuvių nei išeivijoje, nei tėvynė
je. Jie nusipelno tik akyse tų, 
kurie Maskvai tetarnauja.

T ėdu vyrai savo skaitytoją 
klaidina ir ten, kur klaidinti nė
ra jokio prorus’ško reikalo. Pvz. 
fe nurodo L;etuvos upių ilgį: 
Nemunas — 1.508 mylios, Neris, 
- 819 mylių, Nevėžis — 337 

mylios. Tuo tarpu 1958 m. Vil
niuje išleista “Lietuvos TSR Fi- 
z;nė Geografija” I tomas patiki-, 
m'au sako, kad Nemunas iki 
Atmatos žiočių nuteka 937.4 
km Neris — 510 km ilgio, Ne
veža — 214 km (247, 250 ir 
252 psl.). Skaitant, kad mylia 
turi 1.6 km, Mizaros - Bimbos 
knygoj Lietuvos upės pailgintos 
daugiau kaip dvigubai... Nerū
pestingų autorių žemėlapy (16 
psl.) pažymėta Karelo - Finnish 
S.S.R., kurios jau seniai nebėra.

Istorinė Lietuvos apžvalga 
knygoje dar blogesnė už geo
grafinę apžvalgą. Autoriai įsi
painioję į nežinia kam reikalin
gas senas legendas apie lietuvių 
tautos kilmę. Už tai tepaminėti 
tik trys Lietuvos istorikai: V. 
Kojalovičius, S. Daukantas ir J. 
Basanavičius. Už tai Lietuvos 
apžvalga persenusi ne tik tau
tiniu, bet ir bolševikiniu požiū
riu. Autoriams istorijos moks
las yra svetimas. Jie nėra pa
siruošę įrodyti ar paremti kiek
vieną savo teigimą. Jiems isto- 
r ja per daug panaši į beletristi
ką. Kai rašo, kad “Vytauto am
bicija buvo užkariauti Rusiją, 
įskaitant Maskvą” (27 psl.), tai 
Maskvos akimis yra nedora am
bicija tiek senovėje, tiek dabar. 
Bet iš kur apie tokias Vytauto' 
ambicijas žinoma? Kitas pa
vyzdys — autoriai net kelis kar
tus primena, kad feodalinėje 
L:etuvoje ponai pardavinėjo 
baudžiauninkus. Jei buvo pa
protys pardavinėti, tai kodėl 
nieko nežinoma apie baudžiau
ninkų rinkos kainas? Nieko ne
žinoma todėl, kad baudžiaunin
kų pardavinėjimas nebuvo vir
tęs papročiu. Tie ponai nebuvo 
geri, bet tai neduoda istorikui 
pagrindo juos juodinti be atsi
skaitymo.

Kaip tarybiniai istorikai, taip 
ir Mizara - Bimba iš 1795 metų 
Lietuvos - Lenkijos padalinimo 
įžiūri Lietuvai naudos. Būk lie
tuvių tauta pateko į vieną vals
tybę su pažangesne rusų tauta, 
ir lietuviams susidarė progos 
pažangėti. Netiesa. 1831 ir 1863-

4 metų sukilimai įrodo lietuvių 
revoliucingumą ir drauge pa
žangumą. O kur rusų XIX a. 
sukilimai? Rusai net nesugebė
jo lenkų - lietuvių sekti. Iš čia 
matome, kas buvo pažangus, o 
kas atsilikęs. Rusuose nedidelis 
būrelis pažangios inteligentijos 
didesnę dalį XIX a. nesudarė 
nei liaudį, nei inteligentiją. Mi
zara - Bimba klysta tvirtinda
mi, kad XIX a. lietuvių revoliu
cinis judėjimas tebuvo sociali
nis, ne tautinis. Tai yra viena iš 
priežasčių, kad lenkų - lietuvių 
sukilimų metu rusai laikėsi pa
syviai. O iš 1795 m. padalinimo 
turėjo naudos rusai, nes į jų 
valstybę buvo įjungta nera
maus, ieškančio geresnio gyve
nimo ir teisių elemento, iš kurio 
rusai galėjo daug ko pasimo
kyti.

Mizara - Bimba istorinių fak
tų tikslumu nesirūpina. Pvz. 
pagal juos, Jogaila karalium bu
vo vainikuotas 1387 m. (24 
psl.). Iš tiesų Jogaila Lenkijoje 
buvo 1386 m. vasario 15 pa
krikštytas, vasario 18 apvesdin
tas ir kovo 4 karūnuotas. Taip 
pat jie sako, kai “rusų kalba 
pas datė oficialia Lietuvos kan
celiarijos kalba” (24, 42 psl.). 
Ir čia juodu pramovė. Lietuvos 
kanceliarija turėjo įvairias kal
bas mokančių raštininkų. Su 
L vonijos ordenu buvo susiraši
nėjamą niederdeutsch tarme, su 
kryž uočiais — oberdeutsch, su 
kitais Vakarų kraštais lotyniš

kai, su totoriais totoriškai, su 
rusais rusiškai. Vidaus krašto 
kalba irgi nebuvo rusų kalba. 
Sakoma, kad tai buvo bažnyti
nė slavų kalba. Daug kas ir bu
vo ta bažnytine slavų kalba pa
rašyta. Bet apstu pavyzdžių, 
kad toji kalba buvo gerokai at
miešta. Pvz. vienas 1473 metų 
aktas prasideda taip: “Deo et 
Sancto eccle vilnen per quem 
(dam) nobilem Allexandrum fi- 
lium Georgy Syemyenowycz...”, 
o baigiamas taip: “Pyssan y 
dan vvylnije wponyedzialek 
przed szwentą Marią magdale- 
ną Latha božego...” (cit. iš X. 
W. Meysztowicz, Dobra kosciel- 
ne..., Wilno, 1935). Prof. K. Jab
lonskis iš tokių dokumentų pri
rankiojo lietuviškų žodžių ir su
darė, rodos, daugiau kaip dvie
jų tūkstančių žodžių žodynėlį.

Mizara - Bimba džiaugiasi, 
kad visokių pavergėjų ir oku
pantų dėka Lietuvoje susifor
mavo daugiatautė darbo klasė 
(50 psl.), pagrindas bolševizmui 
lietuvių tautą greičiau nulietu- 
vinti. Gi iš tiesų visos okupaci
jos buvo lietuvių tautos nelai
mė, tik krašto išgamos gali jo
mis džiaugta.

1905 metų neramumus Lietu
voje Mizara - Bimba aiškina tik 
kaip socialinį judėjimą. Tauti- 
n:o atgimimb jife visiškai “nepa
stebi”, lyg jo nebūtų buvę. Lie
tuvos praeities klastotojai prie 
soc alinio judėj'mo reiškinių pri- 
sk ria net ir Lietuvių Mokslo 
Draugiją, įsteigtą 1907 m. Vil
niuje. Jei kam teko nors pavar
tyti tos draugijo žurnalą “Lie
tuvių Tauta”, tas pastebėjo,

kad ten domimasi lietuvių kal
ba, istorija, etnografija ir pa
našiais dalykais, socializmui ir 
socialin ams klausimams dėme
sio neskiriant. Lietuvių tautinį 
atgimimą suvesti tik į socializ
mą ir jį jungti su rusų ar žydų 
darbininkijos judėjimu nėra 
klaida, o istorijos falsifikavi- 
las.

Mizara - Bimba atrado, kad 
>o pirmojo karo A. Smetona 
prašė Vakarų alijantus Lietu- 

i /oje palikti vokiečių kariuome
nę kovai su bolševikais (65—66 
nsl ). Kur įrodymai, kad pra
šė?

Ta p pat M’zara - Bimba kar- 
oja daug kartų girdėtą ir įgri

susią pasaką, būk Lietuvoje iš 
krupavičnės žemės reformos 
gavę žemės naujakuriai nesuge
bėjo tos žemės išlaikyti, nes ne
buvo sąlygų (69 psl.). Vietoj 
neatsakingo plepėjimo bolševi
kai galėtų paskelbti statistiką, 
kiek tada naujakurių žemės ga
vo ir kiek jų įsikūrė ir ant tos 
žemės išsilaikė ligi sovietinės 
1940 m. okupacijos. Tada būtų 
matyti, kad jie operuoja kiek
vienoje reformoje atsirandančiu 
natūraliu nubyrėjimu, labai ne
dideliu nubyrėjimu daugiausia 
tokių asmenų, kurie žemės ga
vo, bet ūkininkauti neturėjo pa- 
link mo. Kas kita būtų sužinoti, 
keleriopai didesnis nubyrėjimas 
buvo reformuojant ūkininkus į 
kolchozus (apie 1948 m.) ir kas 
ištiko tuos, kurie nubyrėjo.

Pagal Mizarą - Bimbą, Lietu
vos sutarybinimas 1940 m. ėjo 
tokia tvarka; birželio 9 New 
Yorke gen. konsulas Budrys pa
sisakė už Paleckio vyriausybę 
(89 psl.), birželio 15 iš Lietuvos
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimtiiiiiiimiiiii

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

Jau su virš

50 METŲ
Plačiai žinomos Leoplllrf reguliuoja 

medžiagų apykaitos virškinimą ir vi
durių uakietSjlmą. Švelnios Ir pati
kimos iš augalų pagamintos padeda 
kepenimr- ir tulžiai noriTialiai veikti. 
50 už $1.00 arba 250 už $4.00 Jeigu 
negaunate savo vaistinėje tai užsaky
kite K. S. JONAITIS. R. PH. 27S5 W. 
43rd St., CHICAGO. ILL., «0(i32.

LEOPILL)

DRAUGAS, šeštadienis, 1965 m. rugsėjo mėn. 4 d. ft

pabėgo prez. A. Smetona, o vė
liau Lietuvos liaudis sudarė Pa
leckio vyriausybę. O kai jau vis
kas buvo pabaigta, tai pribuvo 
svečių raudonoji armija. Man 
atrodo, autoriams reikėjo ženg
ti dar vieną žingsnį ir paskelbti, 
kad Kaune sovietų ambasados 
nebuvo, o raudonoji armija iš 
/iso į Lietuvą nebuvo atėjusi...

Taigi, Mizaros - Bimbos kny
ga yra gausiai melu užnuodyta. 
Gaila, kad ją angliškai kalbą 
žmonės skaitys ir gal joą melu 
patikės. Už Lietuvos laisvę ko
vojant ems veiksniams reiktų 
usrūpinti ir šiuo frontu, rei

kia kovoti su angliškai kalban
čių klaidinimu. Reikia veiks
niams susidomėti bolševikiška 
propagandine medžiaga. Jau da

bar būtų vietoje brošiūra apie 
tokių leidinių, kaip Mizaros - 
Bimbos “Lithuania Past and 
Present”, pobūdį, tendenciją ir 
patikmumą.

Batūras

— Amerikos katalikų kuni
gų seminarijose mokosi 26,762 
klierikai.

— Amerikoje 1964 m. buvo 
1,731,000 sutuoktuvių.

“TSiKROonmSAs“
A. ŠERKŠNYS

Geriausias ir pigiausias laikrodžių 
taisymas ir pardavimas.
2557 W. 63rd St. RE 7-1776

Automobilio nelaimės atveju skambinkite
(In case of accident, call)

COUNTRY AUTO REBUILDERS 
G R 6 • 7 7 7 7 24 hour towing service

Karoserijos taisymas, stabdžiai, motorai, tepimas ir 
smulkūs pataisymai.

BODY AND FENDER W0RK
PAINTING, MECHANICAL REPAIR

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

PLANINGAS TAUPYMAS
MOKA GERUS DIVIDENDUS!

PRADEK TAUPYTI ŠIANDIEN!

Garantuojame už gerą veikimą,, jei 
nebūsite patenkinti Sugrąžinsime pi
nigus. Gydytojų rekomenduojama.

Užsakymas
Aš norėčiau pamėginti LeopHls ir 

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

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

STANDARD Safety...
ASSURED and INSUREDI

Standard Federal Savings visų su
taupą saugumas yra užtikrintas mū
sų pajėgaus ir pastovaus įmonės ve
dimo ir apgalvoto veikimo... ir kiek
viena sąskaita yra apdrausta Federal 
Savings and Loan Insurance Corpora- 
tion, J.A.Vaistybių valdžios agentū
ros. Norėdami saugaus taupymo ir 
aukštų pajamų, išmokamų keturis 
kartus į metus, pradėkit taupyti pa? 
Standard Federal.
Chicagos apylinkėj pajėgiausias

STANDARD p E O E PI jA. Lm 

SAVINGS
4192 Archer Avenue • Chicago, lUlnole 60632 • VIrginia 7-1140

✓Mą. % Current rate
per annum

4 Times a Year
Ali Savings In by the 15th
Earn from the 1 st

HOURSl 
Mon. Thurt, 
Tues. Frl. — 9 to 4 
Sat. — 9 to 12 
Wed. — Closad

Paskolos, perkant namus, daromos ilgiems terminams 
ir žemais nuošimčiais mėnesiniais išsimokėjimais- 

Dėl visų informacijų, kreipkitės į

• Pinigų taupymui nereikia važinėti, 
juos galite atsiųsti paštu, nes 

męs apmokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

MUTUAL Federal SAVINGS
2212 WEST CF.RMAK RD. — CHICAGO — VI 7-7747

OFFICE HOURS: Monday, ’iuesday, Friday 9 to 4; 
ITiursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; VVednesday elosed.

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

SKIP'S Self Service
LIOUOR STORE

5515 S0. D AMEN AVĖ. Ad. PHONES WA 5-8202
SEPTEMBER-RUGSĖJO 2, 3, 4 D. D.

BUDWEISER BEER
Case of 24—12 oz. Throw Away Bottles $3.59

BISQUIT THREE STAR COGNAC $5.29
COEUR DE FRANCE GRANDE FINE

CHAMPAGNE COGNAC Fifth $4.29

CUSENIER THREE STAR COGNAC 3.98

GRAIN ALCOHOL 190 Proof U.S.P. $4.89

GRAND MONOPOLE CHAMPAGNE
Pink Champagne or SparkFg Burgundy, Fifth $"| .49

OARRENGTON’S 6 Year Old Canadian 
(90.4 Proof Close out) Fifth $4.09

MOCAFFEE Imported Italian 
COFFEE WINE Fifth $2.79

PIKEMAN IMPORTED GIN F^h $3.98

VODKA VVYBOROVVA 100 Proof
Imported Polish Vodka F^h $4.79



Spalvotas medžio raižinysViktoras Petravičius

RAŠYTOJU PRISIMINIMAI IR 
VAILOKAIČIO NAMAI

“Liberaliniai” papročiai rašytojų klube. Kaip lietuvių 
rašytojai buvo verčiami kurti pavergėjui ir kaip juos 

sviete rusai.

L'etuvoje tebeskelbiami prisi- 
m nimai ap.e nelemtuosius tau
tai ir apie džiugiuosius komunis
tams ar jų pataikūnams 1940 
metus. Lietuviai rašytojai, bol
ševikams tarnavę, maloniai pri
simena tas dienas, kai 1940 m. 
vasarą jie apsigyveno Vailokai- 
To rūmuose Kaune, Vienybės 
aikštėje. Teof lis Tilvytis savo 
atsiminimuose (“Lit. ir Menas” 
29—30 nr. nr.) rašo: “Su dide
liu susirūpinimu ir pasitenkini
mu P. Cvirka mane įkraustė į 
milijonieriaus rūmų šeštąjį 
aukštą. Cvirka šypsodamasis ta
rė: Už visa tai tu turėsi padė
koti draugui Preikšui. Turtin
giausio mūsų tautiečio butas... 
buvo papuoštas Gorkio, Maja- 
kovskio, Žemaitės ir Janonio 
portretais, Sklėriaus, Galdiko ir 
kt. dailininkų padovanotais pa
veikslais...” Toliau rašoma, kad 
ten atidarius rašytojų klubą, į 
pirmąjį susirinkimą pirmieji at
silankė K. Petrauskas, S. Čiur
lionienė, S. Nėris, P. Kuberta- 
vičius, P. Kalpokas, Stp. Žukas 
ir kiti. T. Tilvyčio nuomone, 
tuose rūmuose “išsiplėtojo nau-

jas kūrybinis gyvenimas”. Toji 
kfiryza nebuvo lengva, nes Til- 

. yt.s pastebi, kad kai reikėjo 
sovietinėje dekadoje pasirodyti 
su sovietine lietuviška opera, 
tai... neats rado norinčių ar su
gebančių. Tas pats ir su pjese 
dramos teatrui ir su “aktualia” 
pysaka.

Vailokaičio namų — 1940/41 
m. rašytojų klubo istoriją mini 
:r šiuo metu Vakaruose, Austra
lijoje, gyvenąs rašytojas P. And /Jis (Plg. “Liet. Archyvą”, 

1952). Jis rašo, kad dažnas kau
nietis, eidamas pro Vailokaičio 
namus, prakošdavęs dantimis: 
raudonieji ponai... Pradžioje, pa
stebi Andriušis, “buvo raudonų
jų svaigulio dienos, kada išpūs
tuose laikraščių reportažuose 
tiktai skambėjo išsireiškimai: 
nenugalima, mandagiausia, kul
tūringiausia, moderniausia, my-

“liberaliniai” papročiai,limiausia armija”. Vėliau rašy- nykę 
tojai pradėję konkretų darbą, klube dingę staliukai, jų vieto- 
įkūrę klubą. Kaune gyveną ra- je buvo išrikiuotos kėdės. Nu- 
šytojai, nuogąstaudami nemalo- i statyta švietimo progr ama vi
nių pasėkų, ėmę klube kiek gau
siau lankytis. O šiame viešpa
tavusi, pagal Andriušį, palygin
ti liberalinė nuotaika. Jie nuo- 
bodž ai sklaistę sovietinės spau
dos puslapius, gėrė kavą, loš
davo šachmatais, kiti klausėsi 
iš radijo priimtuvo džiazo mu- 

jzikos. “Viskas, atrodė, panašu 
į buržuazinį, padorų miesto grie
tinėlės vakarinį klubą".

Ramybė buvo sudrumsta 1941 
m. pavasarį, “Tiesoje” pasiro
džius kaltinimui rašytojams. 
Girdi, pažangieji rašytojai nie
ko neduodą, nė vienas nesukū
ręs “istorinei Lietuvos epochai 
atitinkamo veikalo. Po šio 
trenksmo klube įvykusi genera
linė pirtis. Atvyko J. Paleckis, 
Preikšas, Meškauskienė ir kiti. 
Preikšas kaltino Rašytojų Są
jungą, nes ji “nepateisinusi vil
čių, šie namai virtę paprasta 
karčiama, nekreipiama dėmesio 
į marksizmo teoriją, nesiaiški- 
nama, kas tai yra socialistinis 
realizmas”. Toliau P. Andriušis 
pažymi, kad po “pirties” jau iš-

sam mėnesiui. Paskaitas iš dia
lektinio materializmo skaitė 
Kursanovas su Kaširinu. Sieno
je buvo iškabintas baltas lapas, 
kuriame turėjo užsirašyti visi 
norint e ji klausyti marksizmo 
paskaitų. Nepaisant įtempto 
“švietimo” ir net grasymų, nie- 

as nerašė, išskyrus vieną kitą 
ei ėraštį. Karo išvakarėse, bir- 
'c’.'o 20 dieną, klube įvyko pas
kutinis raudonasis aktas — M. 
Gork o mirt:es minėjimas. Pas- 
kut n’s susirinkimas praėjo ge
dulingoje nuotaikoje Sekmadie- 

(1941 m. liepos 22 d.) pra- 
jo didžiaus:oj panikoj. Grasy

mais — teigia P. Andriušis — 
Vailokaičio namų gyventojai tu
rėjo prieš bėgdami pasirašyti 
atsišaukimą į liaudį. Deja, tam 
atsišaukimui nebuvo lemta pa
siekti liaudį. Vakare šie rašyto
jai (komunistų pataikūnai) bu
vo jau už Kauno ribų. (E.)

M O V I N G
Apdraustas perkraustytuos 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė 

Tel. FRontier 6-1.SS:’

Pristatome Visokiu 
STATYBAI IR NAM"

ĮTAISYMUI MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO 
STASYS LITVVINAS, Prez 

1039 S. Halsted St, Vi 2-1272 
Apkainavimą ir prekių pristatymą 

teikiame nemokamai 
Raštinė atdara kasdien nuo S vai.
vto iki 6 vai vakaro ir šeS ta d le

nta i r iki 8 vai. p. p.

KELYJE Į GROTESKĄ
Vienas iš “Kelio į kairę” spektro lūžių

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

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

DARGIS 
DRUG 
STORE 

2425 W. Marquette
Road

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS

IR MĖGĖJAMS

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

3314 West 63rd Street
Chicago 29, Illinob.

Tel. PB 6-8998

ji apreikštų meilę savo persona
žams, kaip teigia jury komisi
jos protokolo pastraipa, Alė Rū
ta parašytų mums didaktinį ro
maną, ir ne daugiau.

Visas rašymo metodas, chao
tiškumas dėstyme, akcija ir tam 
tikras isteriškumas pasisaky
muose, tose trumpose išpažinty
se, kur suvedamos iki dažnai ab
surdiškos užuomazgos situaci
jos, rodo, kad groteską buvo ne
išskiriamas vaizdavimo elemen
tas, liečiant ar kenčiantį ir be
jėgį personažą, ar valingą, 
triumfuojantį. Jie visi gyvena 
autorės romano puslapiuose ne 
tam, kad demonstruotų savo gy
venimo buitį. Autorė paėmė 
juos, gal būt, siekdama rasti 
fabuloje naujovę, bet iš buities 
transformavo pačią kūrinio idė
ją, išsunkė iš skurdžių gyveni
mo detalių kūrinį berašant — 
joje susikristalizavusį potroškį 
stebėti savo personažų judesius 
t.k groteskos linijų brūkšniuose.

Tai nėra, grubiai suprantant, 
karikatūrinimas, ir nėra, nai
viai tariant, meilė personažams. 
Tai yra intuityvus autorės rea
gavimas į jos pajudintą chaoso, 
prieštaravimų, idealų praradi
mo, arba netikrųjų stabų kūri
mo aplinką.

“Trumpos dienos” ir “Brolių” 
autorė čia atrado savo naują 
spektrą. Bet “Kelio į kairę” 
spektrų gausybėje groteskos 
spektras yra vienas iš labiau- 

neabejotinai pralaimėtų. Jeigu I šiai raibuliojančių akyse.

Telef. HEmlock 4-6050

JURGIS GLIAUDĄ

Su didžiu pavėlavimu išleista- jo tik dėl mažyčių vieno iš 
spektro lūžių.

Jury komisijos protokolas sa
ko: romano autorius, su meile 
vaizduodamas lietuvį išeivį, su
kūrė vientisą kūrinį... etc.

Mums tenka absoliučiai nesu
tikti su komisijos įsipareigoji
mu nustatinėti autoriaus meilę 
savo personažams. Ar gali būti 
bet kurio kūrinio, bet kurioje 
meno šakoje personažai kuriami 
su kūrėjo meile? Juk ir tėigia- 
miausius, ir neigiamiausius per
sonažus kurti kūrėjui stimulas 
nėra meilė tiems personažams. 
Antra vertus, svarbiausiu tvėri
mu momentu pasiėmęs meilę, 
kažin ar kūrėjas nesukurs krei- 
vašonių, netikrų, pertemptų fi
gūrų?

Savo premijuotame romane 
Alė Rūta didelę savo talento 
duoklę nuskyrė groteskai.

Su tuo metodu prieidama 
prie personažų, jų buities, jų gy
venimo sampratų ir bendrojo vi
so veikalo kolorito__ji puikiai
išsprendė pasiimtą uždavinį. Vi
sas “Kelio į kairę” personažų 
gyvenimas yra tam tikra chi
mera. Jeigu autorė skirtų tam 
gyvenimui užuojautą, norą jį 
pateisinti’, bent išteisinti — ji

me Alės Rūtos romane “Kelias 
j kairę” (Dirvos premijuotas 
1962 m., išleistas 1964 m.) įdė
tas ir jury komisijos protoka- 
las.

Pranešame, kad
SUGRĮSTAM 

IŠ 
ATOSTOGŲ

IR VAISTINĖ
Čia komisija, sąžiningai iš

skaičiuodama motyvus, dėl ku
rių romanas premijuotas, išvar
dina jų keliolika. Štai užkliūkim 
už vieno motyvo, dėl kurio ne 
tik norėtumėm pareikšti savo 
nuomonę, bet ir atspėti autorės 
požiūrį, jos romano motyvaciją, 
o kartu ir teigiamai pasisakyti 
dėl autorės aspektų, ne tik dėl 
gerb. komisijos protokolinių 
aforizmų.

BUS 
ATIDARYTA

1 ROOSEVELT PiCTURE 
FRAME COMPANY 

Man af actu ren

rugsėjo m e n
3-čią dieną

Romanas daugiur buvo jau 
vertintas. Kaip mūsuose būna, 
pagal palaimintą atliktos parei
gos jausmą — galima po to vei
kalą ir pamiršti. Tad aspektas, 
su kuriuo tenka prieiti prie vei
kalo, yra tik vienas iš daugelio. 
Į įvairius šios knygos spektrus 
daugelis atsiliepė įvairiai ir įdo
miai. Daugiausia tradiciniai, 
trafaretiškai. Lygiai taip, kaip 
atliepia į kiekvieną gerą veikalą, 
žudant jį derinimu 
sukirpimo modelius.

“Kelias į kairę” 
romanas. Drįskime

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

VIrginia 7-7258-59

pagal savo

yra platus 
prieiti prie

Nuotrauka R. Kisieliaus

Dėkingi esame už Jūsų 
paramą.

CHRRLES P. DARGIS
Reg. Pharmacist

Kasdien: 9:30 ryto iki 8:00 vai. 
vakaro.

šeštadienį: 9:30 ryto iki 5:00 vak. 
Treč. ir sekm. uždaryta.

SKELBKITĖS “DRAUGE”.

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

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711
Atdara pirmad. ir ketvir. 9—9 vai., antr., treč. ir šeštadieniai* nuo 

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

sąskaitas

.9 v. r. Iki 5
9 v. r. iki 9 
.Trečiad. uždaryta

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

V AT ANUOS- ANTRAD. ir PENKT..............V AIuAIYjiMJB. pirmad ir KETV.................
ŠEŠTAD. 9 v. r. Iki 12 v. d.

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION
B. B. PIETKIEWICZ, Prez.

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

(Jr f Naujas aukštas dividendas 
mokamas už investavimo

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

JADVYGA ir — JUOZAS BARTKUS, Savininkai

I

Abstrakcijos stikle

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 DOVANI.
Stein Textile bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino viino 

nių, šilko, nylons, taffetą, aksomo, angliškų medžiagų paltam- 
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 į šiaurę 
Jefferson St. Chernin’s aikštėje

i

SUSTOKIT. APŽIŪRĖKIT
MŪSŲ METINĮ IŠPARDAVIMĄ

Lietuviška valgykla. Gražiausias lietuviš
kas restoranas, kuriame gaminami lietu

viški valgiai.
Atdara* nuo 6:00 valandos ryto iki 8:00 

valandos vakaro.

i

VANDER WAGEN / Sincloir \
ANGLYS 1 HEATING J

SINCLAIR ALYVA | SuperFIame j
J 3605* West 63rd St. POrtsmouth 7-8020'

NELAUKITE, nes rytoj gali būti pervėlu!
Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius 

ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus neturėsite jokių nemalonumų.
GENERALINIAI AGENTAI ŠIŲ kompanijų:

AMERICAN BONDING 
AMERICAN INDEMNITY 
CASUALTY MUTUAL 
FIDELITY & DEPOS1T 
FIRE & CASUALTY OF CONN. 
GIBRALTAR INSURANCE 
THE HANOVER 
HIGHWAY INSURANCE 
THE HOME 
INTERSTATE 
LASALLE CASUALTY

Mes esame pirmaklas’ai

MANHATTAN FIRE & MARINE 
MERCURY MUTUAL
MONARCH
NATIONAL UNION
NEW YORK FIRE
SECUR1TY INSURANCE
UNITED STATĖS FIRE
UNIVERSAL INSURANCE 
VVESTERN FIRE & CASUALTY 
CALIFORNIA LIFE

Chicago BoTrd of Undervvritersnariai

V lt IMU L L
222 W. Adams Street

Telefonas CEntral 6-5206
Room 800



• V. Putino - Mykolaičio “Su
kilėliai" lenkų kalba. Lenkijoje 
neseniai pasirodė V. Putino - 
Mykolaičio romano “Sukilėliai” 
vertimas. Partinis dienraštis 
“Trybuna Ludu” pažymėjo, kad 
lietuvio rašytojo veikalas esąs 
vienas geriausių verstinės lite
ratūros veikalų Lenkijoje. Kaip 
žinoma, prieš eilę metų Lietu
voje išleisto pirmojo romano to
mo vaizduojami įvykiai yra dar 
tik įvadas į patį sukilimą. Ant
rajame tome turėjo būti vaiz
duojamas jau pats sukilimas — 
kunigo Mackeviiaus vedamų su
kilėlių kovos su okupantais ru
sais 1863 metais. Tačiau tuoj 
pat žadėtas išleisti “Sukilėlių” 
antrasis tomas kažkur užtruko 
ir lig šiol nėra atspausdintas.

• Giedrės Žnmbakienės tapy
bos ir emalio darbų paroda rug
sėjo 1 d. atidaryta Chicagoje, 
Xaver kolegijos patalpose, 103 
Centrai Park. Paroda ten vyks 
iki rugsėjo 26 d. Lankymo va
landos nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. 
vak. šios kūrybingos ir produk
tyvios jaunosios mūsų dailinin
kės darbų padoda praėjusį se
zoną buvo Šatrijos surengta ir 
“Draugo" redakcijos fojė, kur 
patraukė meno mėgėjų dėmesį.

• Mirė Le Corbusier. Vienas 
iš pagrindinių moderniosios ar
chitektūros pionierių, šveicarų I 
kilmės architektas Le Corbusier 
mirė rugpiūčio 27 d. Prancūzi
joje, sulaukęs 77 metų amžiaus. 
Ankstesniuose savo metuose jis 
buvo pasišovęs tapti dailininku, 
net rengęs savo darbų parodas. 
Bet netrukus galutinai palinko 
į architektūrą, kurioje kone 
kaip moderniosios architektūros 
pradininkas Le Corbusier vardą 
jau yra įamžinęs. Savo kūrybo
je ieškodamas patogumo ir gro
žio paprastume, Le Corbusier 
yra pastatęs apsčiai tikrų ar
chitektūrinių šedevrų įvairiuose 
pasaulio kraštuose. Ypatingo 
dėmesio susilaukė kai kurie jo 
Prancūzijos vienuolynų bei baž
nyčių projektai: savos rūšies 
šedevrų šedevru yra laikoma 
nedidukė Ronchamp bažnyčia. 
Pastaruoju metu modernėjan- 
čios Indijos jis buvo angažuo
tas projektuoti ir statyti išti
sas naujų valstybių bei provin
cijų sostines.

• Popiežius Paulius VI apie
Dantę. Septynių šimtų metų su
kaktį nuo didžiojo italų poeto 
Dantės Alighieri gimimo popie
žius Paulius VI paminėjo spe
cialiu laišku Ravennos ir Flo
rencijos arkivyskupams. “Są
moningas, gilus ir drąsus tikė
jimas antgamtinio gyvenimo tie
somis, __rašo tarp kitko popie
žius, — Dantės Alighieri geni
jui davė jėgos prabilti menišku 
žodžiu, kuris yra įgavęs nemirš
tančios vertės...” “Dantės asme
nyje poetas ir krikščionis, geni
jus ir gilus tikėjimo žmogus 
taip neatskiriamai susipina,

taip vienas kitą papildo ir su
sijungia vidine jėga, kad kultū
ra ir menas tampa galingu auk
lėj mo įrankiu ir tiesos mokyk
la”. Vatikano dienraštis “L’Os- 
servatore Romano” Dantę Ali- 
gh.eri paminėjo specialiu nume
riu, kuriame spausdinami apie 
trisdešimties įvairių tautų žy
miausių Dantės žinovų studijos 
apie didįjį poetą.

• Pasigenda lietuvių muzikos 
'cdyno. Lietuvoje pasigirsta 
balsų, kad apie lietuvių muziką 
per mažai žinoma užsienyje, Į 
kad muzikos leksikonuose apei- j 
narnos lietuvių muzikų pavar-1 
dės. Neseniai “Literatūroje ir 
Mene” (nr. 34) Vyt. Jurkštas 
pasiūlė pradėti ruošti kapitali
nį lietuvių muzikos žodyną. Ti
kimasi, kad toks žodynas galė
tų patekti ir į užsienio kraštus, 
nes, esą, Lenkijoje, Vokietijoje 
ir Čekoslovakijoje bei kitur lie
tuvių kalba yra gerai žinoma.

Le Corbusier

Viktoras Petravičius Laukimas (spalvotas medžio raižinys)
Iš dailininko naujų darbų parodos rugsėjo 4-5 d. Detroite. Parodą 
globoja ten tebevykstančio Lietuvių gydytojų VI suvažiavimo rengimo 
komisija.

NAUJI LEIDINIAI
• THE MARLAN rugsėjo 

mėnesio numeris savo pirmuo
ju straipsniu deda paskaitinin- 
kės, keliautojos Mathilde Ernes- 
tine patirtus įspūdžius Tolimuo
siuose (Rytuose į Įdomu, kad 
autorė, būdama žydų kilmės ir 
tikybos, ypatingai gerai atsi- 
liepia apie katalikų misijų dar
bą Japonijoje, Hong Konge, Ki
nijoje, Vietname, Indijoje ir at
skleidžia komunistų kėslus ta
me sektoriuje, šiame numeryje 
dedamas sklandus Danguolės 
Sealey vertimas Ant. Vaičiulai
čio novelės apie čirenantį žvirb
lį; žurnalas nori angliškai skai
tančiuosius daugiau supažindin
ti su lietuvių literatūra. Lietu- j 
vis misionierius kun. Ant. šve
das, MIC, sklandžiu reportažu 
pasakoja apie grįžimą darbuo
tis Argentinoje. Amerikietė 
laikraštininke A. B. Haines duo
da gyvą biografinę apybraižą 
Califomijos gubernatoriaus Pat 
Brown, kuriam dabar suteikė 
nemažai rūpesčio negrų riaušės.

nevaldo, tai lūpomis paima pieš
tuką ir juo, paspaudęs automa
tinį įtaisą, įdiktuoja į juostelę 
savo mintis, kurias jo draugai 
vėl.au surašo. Nijolė Jankutė 
savo gabia plunksna aptaria, 
kokios yra idealaus vyro savy
bės, o kun. Edv. Aksomaitis, 
MIC, duoda naujų filmų apžval
gą. Su šiuo numeriu pradeda
mas knygų apžvalgų skyrius.

Trijų veikalų aptarimą duoda 
kun. J. Prunskis, pradėdamas 
nuo pro.f V. Vųrdžio paruošto
jo vertingojo leid.mo “Lithua- 
n:a Under the Soviets”.

Žurnalas gausiai iliustruotas, 
aprūpintas gausiomis informaci
jomis iš katalikų gyvenimo vi
same pasaulyje, papuoštas Ados 
Korsakaitės pieštu spalvotu vir
šeliu, o paskutinis viršelio pus- 
lap s patraukia A. Kezio, S.J., 
nuotrauka — mergytė, katytė 
ir rožė.

A. Mončys Mergaitė

• Nerimas dėl įtakos jaunie
siems rašytojams. “Literatūros 
ir Meno” savaitraštis paskelbė 
anketą literatūros klausimais. 
Paklaustas apie reikalą jaunuo
sius kūrėjus įtraukti į literatū
rą, rašytojas J. Macevičius (nr. 
33) pripažino, kad jaunimo tar
pe esą gabių pajėgų, tačiau... 
jie vengią socialistinių temų. 
Macevičiaus nuomone, nei “Lit. 
ir Menas”, nei “Pergalės” žur
nalas nepajėgūs skirti pakanka
mai dėmesio jauniesiems. Jis 
palaiko anksčiau skelbtą A. Jo
nyno (“Tiesoje”) nuomonę, kad 
Lietuvoje būtina leisti visuome
niniai - literatūrinį “Junostj” 1 
(Jaunystės) tipo žurnalą.

J. Macevičius, rašytojų s-gos 
partinės organizacijos sekreto
rius, pasisakė apie reikalą duo
ti atkirtį “svetimoms nuotai
koms ir intelektualiniam chuli
ganizmui”, nes juo kartais užsi
iminėja jaunuoliai, kurie “su 
panieka žiūri ne tik į literatūrą, 
bet ir į mūsų žmogų. Tokių jau
nuolių Lietuvoje nedaug, tačiau 
jie veikia jaunimo dalį, operuo
dami skambiais užsieniniais var
dais, nežinia kokiais kanalais 
juos pasiekiančiais veikalais, 
drabstančiais purvu socialistinį 
realizmą...”

• Priekaištai sovietų litera
tūros žurnalams. “Izvestijų” 
dienraštis po ilgesnės pertrau
kos vėl puolė literatūros žurna
lus “Novyj Mir” ir “Junosta”. 
Esą, abu žurnalai spausdina kū
rinius jaunų autorių, kurie “de
da visas pastangas atskleisti 
neigiamas gyvenimo puses”. 
Kai kurie žurnalų bendradar
biai žaloją bendrąjį sovietinės 
visuomenės vaizdą. Kaip matė
me, Lietuvos sovietinės “papū
gos” tuos pačius kaltinimus jau
niesiems rašytojams tuoj pat 
pakartojo ir Vilniuje.

• Išleista Čiurlionio “Jūros” 
partitūra. Leidyklos “Muzika” 
Leningrado skyrius išleido M. 
K. Čiurlionio simfoninės poemos 
‘Jūra” partitūrą. Tikimasi, kad 
partitūra galės pasiekti ir už
sienio kraštus.

• Buv. šv. Kazimiero bažny
čioje — ateizmo muziejus. Bu- 
vus;oje šv. Kazimiero bažnyčio
je Vilniuje greitu laiku numato
ma atidaryti ateizmo muziejų. 
Jo direktorius St. Markonis 
“Komj. Tiesos” atstovą infor
mavo (nr. 164), kad jau su
kaupta daugiau kaip 1,000 aks-

ponatų. Esąs sudarytas alkų -— 
vietų, kur senovės lietuviai rink
davosi garbinti saulę, perkūną, 
medžius, augalus ir t. t., žemė
lapis. Nemaža vietos muziejuje 
skiriama “pirmajam Lietuvos 
ateistui” Kazimierui Liščins- 
kiui. Apie steigiamo muziejaus 
pobūdį daug pasako numatyti 
eksponuoti žemėlapiai, pvz. 
“Kapitalo ir bažnyčios sąjun
ga”, “Lietuva — Vatikano ko- 
’onija” ir pan.

• Mirė čekų rašytojas Fr. 
Langer. Rugpiūčio 2 d. Prahoje, 
turėdamas 77 m. amž., mirė če
kų rašytojas Frantisek Langer. 
1920—1930 metais Langer pra
garsėjo teatro pjesėmis, kai ku
rios jų, kaip “Kupranugaris ei
na per adatos skylutę” (1923) ir 
“Periferija" (1925) plačiai sta
tytos Vak. Europoje. Pokario 
metais Fr. Langer grįžo iš Lon
dono ir įsikūrė Prahoje. Langer

visą savo gyvenimą buvo Masa- 
ryko šalininku.

t
Kai rašytojas paklysta 

savame romane
Lenkų rašytojas Henrikas Sen

kevičius kai kuriuos savo romanus 
rašė laikraščiams spausdinti at
karpoje. Kartais parašydavo tik 
tiek, kiek tik būdavo reikalinga 
vienam kitam laikraščio numeriui. 
Kartą jis išvažiavo j užsienį, kai 
Lvovo laikraštyje “Slovo Polskie” 
spausdino atkarpomis jo “Tvaną”. 
Vieną dieną laikraščio redakcija 
gavo tokią telegramą:

“Praneškite, kur yra Kmicicas. 
Užmiršau ir negaliu toliau rašy
ti. Senkevičius.”

Redakcija atsakė telegrama:
“Kmicicas dabar Čenstakavoje, 

gabena patranką. Redakcija”.

Ypatingas rašinys yra polijo 
ligos suparaližuoto W. Sayers, 
kuris jau 13 metų kaip savo gy
vybę palaiko s geležiniuose plau
čiuose. Kadangi jis nei rankų
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GARBAGE DRUMS

WITH COVERS AND HANDLES
30 and 50 gal. Free Dellvery 

5757 S. Halsted & 5622 S. Racine 
Tel. 224-4362 434-1118
Tel. 294-4302 434-1113
'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

(S f'ID/'IIIT T & RADIO (LIETUVIAI)
1 **1 1 1 ,V’ Sav. DAN LIUTIKAS

Įtaisymas yra mūsų sepecialybs. visų gamybos e 
GREITAS patarnavimas • GARANTIJA • KREDITAS

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

llllllllllllllllllilllllllllllllllilllinilllilliiiii
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS FRANCKUS, Sav.
stabdžiai, Sankabos, Transmisijos 

Tune-ups ir Motorų remontas 
5759 So. VVestern Avenue

Kampas 58th Street 
Telefonas PRospect 8-9533 

lllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllll

R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda 
2047 W. 67 PL. Wfl 5-8063

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio Iki penk 
tadlenlo 10 Iki 11 vai. ryto, šeštadle 
nlais Ir sekmadieniais nuo 8:30 Iki 
9:30 vai. ryto. Vakarais plrmadle 
nials 7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IŠ WOPA

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

Tel. HEmlock 4-2418 
7159 So. Maplewoo<l Avė. 

Ohleaeo 29, 111.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer
Chicago Dl. 60632. Tel. YA 7-5980

iiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiii 
TELEVIZIJAS 

paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoje $3 
už dirbtuvės darbą $10 ir dalys 
Pasiteiraukite apie naujas

J. MIGLINAS
2549 W. 69 St., II auk., PR 6-106S
llllHIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllIlIlIlIdlHIIIII'1

MOVING
J. NAUJOKAITIS

Ilgų metų patyrimas 
Apdraustas perkraustymas.

WA 5-9209 Chicago, Iii

current dlvidend 
DIVIDENDU MOKAMA 

Už 1 metų investavimo bonus
on lnveeunent bonus 

PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
_____ __ mokama dividendų kas pusmeti i 

dar išmokame po K % už kiekvienus metus, 4 metams praėjus.
BR1GHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
4071 ARČJIER AVENUE. CHICAGO 32, LLLINOISj

; Valandos: Pirmad., Antrad., Penkt. ir Šeštad. 9 v. r. ■ 
Trečlad. uždaryta: Ketvirtad. 9 v r. — 8 v.

- 4:30 p. p 
v.

August Saldukas, 

Prezidentas

Daugiau kaip 50 metą 
sąžiningai patarnaujame 
lietuviams.

IHSURED'

Kiekviena 
sąskaita 
ligi 
$10.000 
apdrausta 
Federalės 
valdžios 
agentūroje

to 
sio.ooo ■W*

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

FRANK’S T. V. & RADIO, Ine.
i 3240 S. HALSTED ST. Telef. s CA 5-7252

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS
RADIO, STEREO APARATŲ. PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

ORO VĖSINTUVAI — AIR CONDITIONING

Kas tik turi gėrę skonį,
Viskę perka pas Lienonį!

COSMOS EXPRESS
marouette gift parcel 

SERVICE

2608 ir 2439 VVest 69th Street
Chicago 29. III. Tel. WA 5-2737.
3212 South Halsted Street
Chicago 8, III. Tel. CA 5-n»o«

Lietuvių bendrovė, kuri turi teisę 
duntlnlus siųsti be tarpininkų tledlal 
iš Chicagos ) Lietuvą.

Didelis pasirinkimas geriausios cū 
Sies medžiagų Ir kitų prekių žemo
mis kainomis

E. ir V. Žukauskai

limVIt PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARQUETTE PK., 6211 S. Wesfern PRosp. 8-5875
Vedėjas J. LIEPONIS

' Pirmad ir ketvirtad. nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 9 iki 6 
vai. vak. Sekmadieniais uždaryta.

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GELINYAIA
GeriauMoe jėlėo dėl veetuvių, banketų laidotuvių 

Ir kitų papuošimų
2448 W«et «8rd STREET

leief.PB 8-0883 PR 8-0834

FUNERAL HOME

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

©TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue 

Tel. YA 7-1741-2

4330-34 South California Avenue
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
Mr, NELSON 

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO- 
3911 West lllth Street 

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste 

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

TĖVAS IR SŪNŲ... gfOfk
MARQUETTE FUNERAL HOMt NtĮ I" 1^

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOJ-

2533 West 71 st St. Telef. GRovehill 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-0?

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

.1I OKM <

STEPONAS C. LACKAWIC2
5424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
•314 W ?3rd PLACf. Tel Virginia 7-6672

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

PETRAS BIELIŪNAS
Tel LA tapetu 3-357

POVILAS J. RIDIKAS
<354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
0821 S MICHIGAN AITE Tel OOromodore 4-222>

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ Tel YArds 7-1138 — 1189

ANTANAS M. PHILLIPS
<307 LITUANICA AVĖ. Tel. YArde 7-340i

Remkite tuos, kurie skelbiasi itienr. Drauge.



Redaguoja dr. S. ALIŪNAS

PARODOMS PRASIDEDANT
Rudenį visi, kas tik moka 

piešti, pradeda išstatinėti savo 
meno kūrinius. Vieni labiau 
abstrakčius, kiti labiau realis
tiškus, tačiau, anot Br. Railos, 
geriausiai jam vyksta piešti 
abstraktai, o mes manytume, 
kad ir daugeliui išeina geriau 
abstraktai. Taip sakant, dau
giau galimumų į platumas ir 
aukštumas, nes nesi pririštas 
prie kokio ten daiktinio įvaizdi- 
nimo. Chicagos “Daily News” 
meniškam priede, kuriame bu
vo išgarsintas ir ne vienas lie
tuvis, rašoma, kad šiandien 
svarbiausias menas yra Pop 
Art, arba, taip sakytume, nuo 
kurio akys iššoksta. Ten taipgi 
tuvo parodyta Campbells įmo
nių gamintos “Onion Soup” kon
servų dėžutė, pabrėžiant, kad 
tai yra A Pop Art Masterpiece, 
atseit, šios rūšies žanro genia- 
liškiausias kūrinys. Mes vis dėl
to lyg suabejotume, nes į dėžu
tes pakuojamos ne tik sriubos, 
bet ir gėrimai, stipresni ir ne 
tokie stiprūs, prieš kuriuos visi 
kovoja ir kuriuos visi naudoja. 
Bet mes su recenzentu labai su
tinkame, kur jis iškelia konser
vų dėžutės reikšmę, nes ji esan
ti mūsų kultūros dalis. Esą juk 
jų eilės stovi krautuvėse, o prieš 
tai daržovės auginamos, verda
mos, pilstomos ir pagaliau iš 
jų, jas iškilmingai atsidarius, 
išeina sriuba. Ir argi negalima 
to gerbti. Mūsų gi nuomonė yra 
truputį priešinga tam Pop me-

vų dėžučių atidarinėtoją labiau, 
negu tą patį “masterpiece” ga
balą, konservų sriubą. Juk tas 
atidarinėtojas atskleidžia visas 
meno gelmes. Be jo mes nepri
eitume prie to meno gilybių, pa
slėptų dėžutėse, nesvarbu, ko
kios jos būtų: realistinės, kaip 
sriuba, ar abstraktinės, kaip 
alus. Žodžiu, be meno skleidėjo, 
šiuo metu dėžutės atidarytuvo, 
o kitu metu meno kritiko. Taigi, 
mes čia iškeliame ne patį meną, 
bet meno kritiką, kuris mums 
atskleidžia, kodėl, būtent, dar
žovių dėžutė yra popistinė, o ne 
realistinė. Todėl, pradedant me
no parodas, kalbant aipe realis
tinį, konservatyvinį ar konser
vinį, popistinį ar papkorninį me
ną, mes išreiškiame savo pagar
bą ne tik menui, bet ir jo kri
tikai, ne tik Chicagos “Daily 
News” išgarsintai dėžutei, bet 

jos openeriui — kritikai.ir

IpART EXHIB1TĮ I

Pop Art .meno parodoj: O man pa
tinka šis paveikslas, nes jis, taip 
sakant, ne tik į mane kalba, bet ir 
į mane tiesia ranką-

Intelektualu ir spalvinga
Va, vis mūsuose buvo skun

džiamasi skurdžia kritika, bet 
kad tai be- reikalo, rodo ši “Ne
priklausomoj Lietuvoj” išspaus
dintos Vyt. Jonyno recenzijos 
ištrauka. Kritikas apie K. Al
meno “Bėgius” rašo:

“Viskas puikiai atseikėta ir 
atspėjama: nešvarūs “gešeftai” 
geruoju nepasibaigs. Suktas 
meksikietis gaus kulką į bam
bą, bet ir gobšus gringis nusi- 
gringins. Tik prieš tai būtina 
žmogaus medžioklė su visais 
lakatai - makalai per uolas ir 
kaktusus, persekiojant malūn
sparniams; na ir pagaliau kaip 
gi apsieisi be neišvengiamų 
mokslininkų, smaradijančių dy
kumą savo atominiais tyrinėji
mais ?”

MĖSA IR MĖSININKAI
Lenkijoje už spekuliaciją mė

sa nuteisus mirties bausme len
kus, kursuoja toks anekdotas. 
Esą laisvoje Lenkijoje ant krau
tuvių buvo užrašas “Skerdyk
la” ir ten buvo mėsa, gi dabar 
yra užrašas “Mėsa”, o viduj 
yra skerdėjas.

SENTIMENTALŪS
MERGINOS APTARIMAS
“Pašokau, paskui palydėjau 

merginą namo. Ji buvo gal ke
liais meta:,-, vyresnė už p :etą, 
šatene ir gana graži, aukštoko 
ūgio, skaistaus veido ,t tvirtų 
formų, tokia šilto bodo ir malo
nios asmenybės, rami ir be jo
kių u>ag; nų, ir be demoniškų 
liktaruų, — greičiau teikė įspū
dį švemios, svajingos, geroje 
pievoje išsiganiusios žalmar-

Bronys Raila

Štai, ir vėl mėnuo rugsėjo 
Visus samanom apneš, 
Kurie neis, kaip kad ir nėjo, 
Į lietuviškas klases.

Okupuotoj Lietuvoj lankėsi šįme- 
tinis literatūros Nobelio laureatas 
Sartre, kuris pareiškė, kad Lietu
va esanti laiminga ir laisva, gi ta 
proga Savickas nupiešė ir jo ruža- 
vą veidelį, po kuriuo vienas poetas 
užrašė:

Kai po nosim pilnas stalas, 
Šitas didis liberalas,
Gerbia rusišką kultūrą, 
Lupančią lietuviui skūrą.

SPAUDOS APŽIŪRINĖJIMAS
Tylos reikšmė. “Dirvos” rug

pjūčio 13 d. laidoj šitaip links
mai siūloma laikytis tylos:

“Ypač naudinga, kai garbingo
je ir patriotinėje mūsų konsulų, 
atstovų bei visuomenės vadų 
šeimoje prie svečių tyli jų vai-

Iš nespausdinto nekrologo
Vienas autorius, rašydamas 

apie mirusį lietuvį, nekrologą 
baigė tokiu prasmingu sakiniu: .

“Ilsėkis, mielas bičiuli, kad ir ' kai. Mat, jiems tik prasižiojus, 
svetimoje žemėje, kur nelaboji • 
giltinė anksti privertė tave il
sėtis 
žia 
dvi i

i ir neleido pasidžiaugti gra- 
rezidencija, į kurią prieš 
savaites buvai persikėlęs”.

ILGIAUSIOS BOKSO
RUNGTYNES

Dabartinis pasaulio sunkaus 
svorio bokso čempionas Cassius 
Clay su savo žmona tegyveno 
tik 10 mėnesių. Tai buvo ilgiau
sios kumštynės visoj boksinin
ko karjeroj.

MERGOGAUDOS MENIU

Užkandžiai iš Pop Art meniškosios 
dėžutės.

[r kas gi šiais laikais nemoka dai- 
lininkauti.

LAIKYK PASLAPTĮ
Smuklėje susipiovė šuo ir ka

tė. Vienas iš gėrusių išsitraukė 
pistoletą ir nušovė šunį. Pas- 
ku! jis pistoletą numetė ant 
grindų ir pasakė:

—■■ Kai atvyks policija, nesa
kykite, kad tai aš padariau, jis 
galvos, kad tą padarė katė.

Turtingųjų sąrašų ieškojimas
TELESFORAS VESULIS

(Visiems, kurie romane geidžia akcijos.)

Mes lietuviai save laikome 
kultūringa tauta. Bet špionažo, 
žvalgybos ir kriminalinės litera
tūros srityje esame gerokai at
silikę nuo sparčiai pirmyn žen
giančio pasaulio. Bet nepulkime 
panikon. štai, pirmasis, naujojo 
lietuvio visuomenės didvyrio 
Perkūno Pliumpio nuotykių epi
zodas.

*
Pliumpis, artimųjų 
priešų vadinamas

Kolumnistė Abbey dirbančiai 
merginai j konfidencialų klausi
mą atsako taip:

Jei netekėjusi mergaitė pri
ima vedusio boso kvietimą kar
tu papietauti, gali tikėtis tokio 
meniu:

1. Keletas stiklelių Martini 
nervams atpalaiduoti.

2. Apetito pataisymui; “Ma
no žmona manęs nesupranta”.

3. Žuvies patiekalas: “Per 
daugelį metų neišgyvenau tikro 
meilės pajautimo”.

ną sriubos dėžutėse garbinan
čiam autoriui. Mes labiau gerb
tume meną, kuris piešia dėžu
čių atidarymą. Juk be to atida- 
rytuvo, be svarbiausio įrankio 
visa ta sriuba niekais nueitų, 
nebent tą dėžutę naudotum tik
kaip kokią apsigynimo priemo
nę.

Žodžiu, reikia gerbti konser-

A Pop Art Masterpiece 
“Cb-Scego Dcily New”, 1965 m. lie
pos 3 d. i

; onion 
sovp

4. Pagrindinis patiekalas: 
“Baloney” dešra ir “Jei ne vai
kai, aš seniai būčiau išsiskyręs”.

5. Mišrainė (daržovės iš kitos 
tvoros pusės): 
supranti. Jei 
tuoj pat tave

6. Saldžioji:
“Čia perdaug triukšmo. Užsuki
me pas mane, ten galėsime ge
riau pasikalbėti”.

SAVO VAIKELIUS MOKOM
LIETUVIŠKAI

tuoj pamatome, kad tos patrio
tinės atžalos jau visiškai nemo
ka kalbėti lietuviškai, o tai su
daro vaišingiems šeimininkams 
didelį nemalonumą. Juk dažnu 
sutapimu, tų garbingų tėvų dok
toratai ir jų vaikų popcikai dar 
buvo pirkti už nepriklausomos 
Lietuvos pinigus.

Kol yra gyvų ir dar kalban
čių istorinių laikų liudininkų, 
didžiai verta patylėti ir atsimi
nimų literatūros kūrėjams. Sa
vo herojinę biografiją patarti
na pradėti rašyti tik tada, kai 
jau numirę liudininkai tyli.

Žurnalo pavadinimas. “Laiš
kai Lietuviams” liepos mėn. 
numery rašo:

“Jei kada kam pavyktų iš lie
tuvių vienuolynų leidžiamų 7 
lietuviškų periodinių leidinių pa
daryti vieną “gerą”, siūlytume 
tam vienam leidiniui tokį pava
dinimą: “Kai užgesusiai žvaigž
dei nukritus po sudžiūvusią Eg
lute, išsekusiam šaltiny skęs
tančiu Laivu būtų plukdomi pa
skutiniai Laiškai Lietuviams, ta
da atsisveikinančiai skambtelė-

jus sudūžtančiam Šv. Pranciš
kaus Varpeliui, tyloj nebesigir
dėtų nei Aidų.”

— Teisybė ir neteisybė. Oku
puotos Lietuvos “Literatūra ir 
menas” nr. 33 išspausdino Jo
no Graičiūno eilėraščių, kurių 
vienas posmas skamba taip, ma
tyt skirtas kompartijai:

Kam žemėje nei sėt, nei piauti 
Neteko, mintant jos grūdais, 
O vien, apvogus darbo liaudį, 
Save vadint tautos žiedais?..

Be abejo, miršta badu arba 
grūdai pirkti baigiančio žlugti 
kapitalizmo kraštuose, bet dėl 
piovimo __ tai neteisybė, nes
kompartija išpjovė milijonus.

“Tu mane pilnai 
būčiau laisvas, 
vesčiau”.
Saldūs žodžiai ir

“Mūsų vaikeliai nuo gimimo 
dienos yra "bėbiai”. Beaugdami 
jie geria “džiusą”, valgo “oran- 
žius”, “kukius”, “keikus”, "po- 
redžius”. Atneša tėveliui “slipe- 
rius”, velkasi “sveterius”, nera
miai sėdi “karuose”, o paaugę 
daro “homworkus”.

V. šmaižienė 
¥

Ne kopūstų galvas ant pe
čių turim.

Dr. J. Adomavičius

Donelaitiškai kviečiant
Sveiks, sveteli miels, į pikniką “Draugo” atvykęs, 
Nepasilikęs prie kakalio televizijos vačyt, 
Kur koks Lorenz Welk bėdinai trepinėja
Ir visokias būriškas giupstvas šokinėdamas kelia.
Vislab, kas Lieponio sofoj buvo miegojęs
Ar savo bėdiną dolerį po keru buvo užspaudęs,
Vislab čia visus alaus bei kugelinėniis vertybėmis 
Tartum armstrongus kokius dyvinai vis pasotins.
Ir manysi, kad iš' kokio inžinierių baliaus pripenėtas sugrįžti, 
Kur kotelio savininkas mandras,
Lietuvius glūpais vadindamas, šimtines po šieniku kiša.
Čia gi, taip sakant, oras bėdinam ir bagočiui 
vienodai visiems linksmina dūšią.
Ogi žemėje, anot Donelaičio, visi lygūs gemam: 
“Taip didžiausias pons, taip mes vyžoti nabagai... 
Būrui taip, kaip ponaičiui, kad susidergia, 
Reik su marškonio sklypu pasturgalį šluostyt”. 
Vislab visi atvykite į “Draugo” pikniką šaunų,

r.rt’m" -’ež’ybą sutiksi
Ir čia su juo žodį tarti, beigi jį apkalbėti galėsi.

Linksmoji

žolei?; jei 
jei nevems 
nors kitas 
turi pana-

Lietuvių gydytojų biuletenis, 
pasiremdamas prof. I. Končiaus 
žiniomis, skelbia šiuos receptus:

— Nuo sužavėjimo pasmilky
ti sužavėjusio plaukais. Plaukus 
iškirpk nepastebėtas ir nesisa- 
kydamas.

Gerk penkpirščių 
vems — sužavėtas, 
— nesužavėtas, kas 
yra prisimetęs, kas
šias į sužavėjimą žymes.

Pats sužavėjimas gali būti 
labai įvairus. Žmogus dažniau
sia iš pykčio - keršto sužavi (už
kerėjai vaikus. Vaikas pasidaro 
išblyškęs, nieko nevalgo, blogai 
miega, susisukęs — nei gyvas, 
nei miręs, ir neguli ir sveikatos 
neturi.

— Šuniui įkandus: smilkyti 
žaizdą to paties šuns uodegos 
plaukais — nepūliuos - neužsi- 
milž - neužsikrės.

— Dantims skaudant, raki-

Gulinti mergina sako savo irkluo
jančiai draugei: "Žinai, aš manau, 
kad žmonės tikrai gerai sugyventų, 
jeigu visi taip vieningai dirbtų, 

i kaip mes”.

Perkūnas 
draugų ir 
Mulkiu, susisupęs į seną, dar 
UNRROS laikų karišką antklo
dę, sėdėjo ant iš senų Asbacho 
kartonų pagaminto rašomojo 
stalo, supo ilgas kojas ir nekul
tūringai spoksojo į savo sekre
torę, ne todėl, kad sekretorė bu
vo ypatingai graži, bet todėl, 
kad nebuvo į ką geriau spok
soti.

Lėtai išsitraukė naminio ta
bako maišelį ir į laikraščio 
skiautę pradėjo sukti cigaretę:

— Žinai mieloji, — prakalbė
jo sekretorei, — jaučiu, kad 
Bonaventūras Pusbonkis šian
dien atsilankys.

Sekretorė į Pliumpį nekreipė 
nė mažiausio dėmesio ir toliau 
dažė raudonai šešių colių ilgio 
nagus. Perkūnas Pliumpis to
liau garsiai mąstė:

— Kodėl, tu gali paklausti, 
aš taip manau? Todėl, kad šis

Minint dvidešimtmetį nuo karo pa
baigos, prisimename po viena kepu
rėle besėdėjusius ir kara pradėju
sius draugus: komunistinį Staliną 
ir nacistinį Hitlerį.

Brangusis, mes esame dabar 
tiek jau turtingi, todėl nebegėda 
pirkti ir mažiuką automobiliuką.

PRASMINGAS ĮSPĖJIMAS

Vienoj krautuvėj prie kasos 
kabo toks įspėjantis užrašas: 
“Mergina tik ištekėjo, prašo
ma gerai tikrinti grąžą”.

¥

gerbiamas ponas ką tik pastatė 
savo automobilį prie mūsų pa
stato, — Pliumpis iš Asbacho 
dėžių rašomojo stalo išsitraukė 
akmenį ir įleido kišenėn. Netrū
kūs suaidėjo sunkūs žingsniai 
laiptuose.

Vidun įsirito neaiškios repu
tacijos, senais laikais buvęs 
garsus spekuliantas, Bonaven
tūras Pusbonkis. Jis buvo gori
los dydžio ir visai neatrodė 
draugiškas. Pliumpis mandagiai, 
kaip dera padoriam šeiminin
kui, nusišypsojo:

— Sėskite tamstele. Kuo ga
lima jums patarnauti?

— Žiūrėk, Mulki, — atkirto 
Pusbonkis, nekreipdamas jokio 
dėmesio į Pliumpio malonų gas- 
padorišką šypsnį, — labai gerai 
Išmanai, kuo man gali patarnau
ti; man reikia Milijoninio Lie
tuvių fondo aukotojų sąrašų.

_  Ramiai, ramiai tamstele,
— pradėjo vėl Pliumpis, — aš 
neturiu nė mažiausio supratimo 
apie jokius sąrašus.

Pusbonkiui, atrodo, pradėjo 
skaudėti pilvą.

— Nevaidink kvailio, Mulki,
— jis nusispiovė. — O. K., gra
žuole, į darbą!

Pliumpis iš lėto apsisuko ir 
pajuto į pilvą įremtą pistoletą. 
Antram pistoleto gale stovėjo 
jo ne taip ypatingai graži sek
retorė.

— Aha, mūsų tarpe yra išda
vikas, — Pliumpis suspėjo grei
tai sumesti ir įgudusia ranka 
iš kišenės traukė akmenį. Tuo 
tarpu Pusbonkis jau kraustė 
atrakintą seifą. Pliumpio sekre
torė išmovė per duris, perduo
dama pistoletą Pusbonkiui.

Pusbonkis atbulas traukėsi 
durų link, tik staiga, žaibo grei
tumu, Pliumpis akmeniu išmu
šė pistoletą iš Pusbonkio ran
kų. Pusbonkis nešėsi lauk pro 
atdaras duris, o Pliumpis gulė 
ant kulnų. Pusbonkis pasileido 
link laiptų, o Pliumpis šoko lif- 
tan. Pliumpis liftu pakilo.

Pusbonkis laiptais nusileido 
ir vėl buvo laisvas, kad toliau 
galėtų tęsti veiklą.

medicina
nėk zaltalankio šakelę — ištru- 
pės. Sukąsk peilį ir varvink sei
les lauk, šutinamų avižų garais 
kaitink gomurį ir žandą.

— Gyvatei įkandus, gerk rū
gusį pieną. Pritverk prie įkąs
tos vietos taboką su rūgusiu pie
nu.

— Nuo pilvo skaudėjimo: su
valgyk 3, 5, 7 pipirus, tik būti
nai nelyginį skaičių.

— Nuo šlapinimo į lovą. Pra
ryti dvi gyvas peles. Apvynio
jus į paklodę “su mėnuliu” 
įstumti į bobinčių, kad žmonės 
matytų. Sako, tai tik pasileidi
mas, reik tik gerai sugėdinti, ir 
pames “tą paprotį”.

“Lietuvių Gydytojų 
Biuletenis” 1965, nr 3.

Bevaikių tėvų gąsdinimas
“Naujienos” rugpjūčio 12 d. 

didelėm antraštėm paskelbė 
“ŠAUKS TARNYBON BEVAI
KIUS TĖVUS”. Po to rašo: 
“Ateinančių metų pradžioje Illi- 
nois valstijoje gali pašaukti tar
nybon vaikų neturinčius tėvus”.

Spygliai visą laiką gi kvailai 
manė, kad, jei tėvas, tai jis tu
ri vaiką.

Daktaras apie daktarus 
jų suvažiavimo proga

“Dvylika minus trys bus de
vyni — taip, rodos, paprasta 
aritmetika, o jos nesupranta 
net tūli gydytojai, jau nekal
bant apie eilinius darbininkus”.

Dr. J. Adomavičius, 
“Naujienos”, nr. 192

urviniam 
rinkt, nei 
gyvenimo

— Bepigu buvo 
žmogui: nei valdžia 
mokesčiai mokėt. Ir 
brangimas nerūpino.

“Dirva” rugp. 4 d. 
¥

Bet uždirbta meilė nėra 
i meilė; tai yra tik prekybinis 
susitarimas.

Dr. V. Bieliauskas

Du baimės apimti komunistiškos 
Vokietijos pareigūnai susirūpinę 
žiūri į tą šarvuotą vėžlį, svarsty
dami, ar tai ne revanšistas, pasi
ryžęs paklupdyti Sovietų Sąjungą.

NESVARBU PAVARDES, SVARBU ŽYGIAI IR DARBAI
Ar toks, ar kitoks vardas — 

visai nesvarbu. Štai Algirdas 
Didysis ginče dėl žemėlapių Vi
liamą vadina Vilimu, “Moteris” 
Leonardą Dambriūną pakrikš
tijo Liudu, prieš kiek laiko 
“Laisvoji Lietuva” išplūdo dr. 
Grinių už dr. Girniaus nuodė
mes, gi visai neseniai ta pati 
“Laisv. Liet.” išgyrė Pr. Razmą 
už straipsnį, kurį parašė Pr. 
Razminas. Maloniausia, kad lie
pos - rugpjūčio mėnesio “Laiš
kai Lietuviams” tą Razmą gar
binantį straipsnį perspausdino, 
matyt, nuspręsdami, kad nors 
Razminas premijas laimėjo, bet 
Razmos pavardė didesnė, nes 

į šis gi milijoninio fondo pirmi-1 iš užpakalio.

ninkas. “Vienybė” gi parašė, 
kad Šerno biografija parašė 
Anis Rūkas, o mes kvailėm ma
nėm, kad Antanas. Bet paga
liau juk tai nesvarbu, vardų 
ir galvų, tai ne rezidencijų su
maišymas, kurios brangiau kai
nuoja 
pusės 
žygiai

nei galvos. 'O iš antros
one pavardės svarbu, 

ir darbai.

Laivelis yra labai panašus į vaiką, 
nes geriausiai eina, kai duodi jėgos

NEPRATęSKITE DRAU
GYSTĖS

Lenkijoj mitinge kalba, kad 
vienas mėnuo bus paskirtas 
Lenkijos ir Sovietų Sąjungos 
draugystei. Piliečiai abejingai 
klausosi, tačiau pirmininkas 
aiškina, kad tai būtina.

— Na, tai gerai, — šaukia 
minia, — bet tik mėnuo, ir nė 
vienos dienos ilgiau.

Žinojimas ateina, daiktus ardant, 
o išmintis — juos sudedant į vietą.

DIENOS PABIROS
— Wilsonas, sutvarkęs Cali- 

fornijoje gangsterius, pakvies
tas Chicagon, iki šiolei sugebė
jo tik pagražinti savo policijos 
rūmus.

— Kas bėdos neturi, kreipia
si pas Chicagos LV Soc. sk. rei
kalų vedėją poną Čepulį.

Dr. Bizūnas
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