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MOKYTOJŲ
Mokytojų suvažiavimas moks

liniam darbui dirbti, kuris tęs
tųsi visą savaitę, yra pirmasis 
išeivijoje. Kad ir Kultūros kon
grese ir eilėje konferencijų jau 
yra daug pedagoginėje srityje 
padaryta, tačiau panašūs susi
būrimai nebuvo ilgesni už dvi 
darbo dienas. Todėl ir studijų 
savaitės pati programa žymiai 
skiriasi nuo buvusių konferenci
jų, nes numatyti darbai išdėsty
ti ištisai savaitei. Kadangi pro
grama yra užsibrėžtų darbų 
planas, tai mokytojų atžvilgiu 
ji dar daugiau užakcentuotina 
kaip pedagoginių uždavinių, 
tikslų ir principų išdėstymą ir 
jų vykdymu konkretų darbo gai
rių nustatymą, remiantis ir bend 
rąja ir specialiąja didaktika. 
Švietimo tarybos narys Jonas 
Kavaliūnas jau beveik yra už
baigęs sudaryti programą, kuri 
matomai gerai suorganizuota ir 
apima nagrinėjimą pagrindinių 
mokymo principų ir tų principų 
pritaikymą atskiriems dėsto
miems dalykams.

Programa negali išvengti ir 
tų pačių punktų, kurie jau bu
vo kartojami konferencijose, 
nes jie tebėra ir vis bus svar
būs, kasdieniniai ir be jų nebus 
išsiverčiamą. Be to, kas vienam

STUDIJŲ
ST. SLIŽYS

referuos pedagogas Antanas 
Rinkūnas iš Toronto.

Studijų bendriniuose dalykuo
se yra paliestos mokymo prob
lemos, rašybos klausimai, aiški
namasis lietuvių kalbos žodynas. 
Visi dalykai svarbūs ir neati
dėliotini. Tačiau bendriniuose 
dalykuose “Mokytojų paruoši
mas”, kurį referuos pedagogas 
Domas Velička iš Chicagos, bus 
bene vienas iš problematiškiau
sių ir su kiekvienais metais vis 
pasidarančiu aktualesniu klau
simu, kuriam reiktų nepagailėti 
nei laiko, nei darbo, kad proble
ma bent dalinai būtų jau dabar 
su visu rimtumu sprendžiama. 
Gyvenimas jau šiandien rodo, 
kad į šį reikalą žiūrėta prideng
tomis akimis, arba bijota net iš 
viso pažiūrėti. Net ir pagarba 
mokytojų profesijai iš mūsų rei
kalauja tą dalyką pastatyti kaip 
neišvengiamą būtinybę su rū
pesčiu, kas gi pagaliau po mūsų 
dėstys lituanistinius dalykus?

Programoje tik pasigendama 
mokyklų administracinių reika
lų nagrinėjimo, švietimo institu-

PROGRAMA
cijos, jos organizacijos pagrin
dų bei charakterio apibrėžimo ir 
mokytojų profesinių reikalų. Pe
dagogas Juozas Plačas buvo pa
našiai pereitų metų konferenci
joje tuos reikalus palietęs, bet 
nesulaukęs iš mokytojų konkre
čių sprendimų. Ir nenuostabu, 
jog tuose reikaluose vis proble
matiškai tebesi narpliojame, kad 
spaudoje tais pačiais klausimais 
polemizuojama. Aišku, profesio
nalai mokytojai pritaria pana
šiems kaip J. Plačo pareiški
mams spaudoje, tačiau neteko 
pastebėti, kad kas iš mokytojų 
už vieną teisingą žodį bent porą 
žodžių spaudoje irgi nebijotų pa
reikšti, 'kad lituanistiniai reika
lai nėra vieno kurio mokytojo 
reikalai, bet mūsų visų reikalas. 
Reikia tikėtis, kad kolegai J. 
Kavaliūnui ir šitie klausimai pa
siseks įtraukti į programos vir
tinę.

Kaip jau žinoma, mokytojų 
studijų savaitė prasidės liepos 
30 d. ir tęsis iki rugpiūčio 6 d. 
Vakarais veiks laisvojii tribūna 
įvairiems klausimams svarstyti. 
LB Švietimo taryba su pedago
gu Jeronimu Ignatoniu priešaky 
visus mokytojus kviečia studijų 
savaitėje dalyvauti. Atostogų ramybėje... Nuotrauka Algirdo Grigaičio

jau yra žinoma ir atrodo sena, 
tas kitam gali būti nauja ir ne
girdėta. Pagaliau ir tuos pačius 
klausimus svarstant, dažnai pri
einama prie naujų sprendimų, 
iššauktų paties gyvenimo sąly
gų. Reikalų susidarė neatidėlio
tinų, taigi programa gana tur
tinga. Šio rašinio tikslas tik pa
liesti charakteringesnius pro
gramos punktus, kurie ir paty
rusiam mokytojui ir naujokui 
įdomesni ir reikalingi.

Visų pirma, jau naudojamų 
vadovėlių ir gramatikos prati
mų autoriai, prieš paruošdami 
naujas laidas, laukia iš kolegų 
mokytojų pozityvių sugestijų, 
pagrįstų pedagogine patirtimi ir 
mokslinėmis žiniomis. Visi auto
riai savo darbuose panaudojo 
ištisų metų pedagoginę patirtį 
ir žinias, prisitaikydami moki
nių žinių kriterijui, nustatytai 
švietimo tarybos programai ir ri 
botiems mokslo metų šeštad’e- 
niams. Iki šiolei tuo reikalu spau 
doje pasirodė beveik tik netvar
kingai išdrabstyti pamfletai, au
toriams vargu ar padedą.

Metodika, vienas iš labiausiai 
mėgstamų diskutuoti dalykų, 
apims darbą nuo darželio iki 
aukštesniųjų mokyklų. Šį kartą 
bus daugiau paliestų dalykų: is
torija, geografija, dainavimo ir 
tautinių šokių mokymas, tauti
nio sąmoningumo auklėjimas ir 
vaizdinės priemonės. Iš metodi
kos pažymėtinas yra “Naujas 
žvilgis į kalbos mokymą”, kurį

CLEVELANDO “AUKURO“ ANSAMBLIO KONCERTAS CHICAGOJE
Birželio mėn. 24 d. Jaunimo 

centre, Chicagoje, įvyko reto 
grožio koncertas. Bene 75 mo
kyklinio amžiaus berniukai ir 
mergaitės, vadovaujami komp. 
Alfonso ir Onos Mikulskių, at
liko ilgą ir sudėtingą da’.nų pro
gramą: choras be pritarimo, su 
kanklių pritarimu ir net 25 as
menų kanklių orkestras. Buvo 
jų tarpe ir solistų, kurie su cho
ru atliko savo partijas visoje 
dainų pynėje. Tokio aukšto ly
gio pasiekęs šiame krašte mū
suose tėra tik vienintelis šis 
mokyklinio amžiaus choras. Tai 
nepaprastos vertės vienetas, ku
rį taip išlavino komp. Alf. Mi
kulskis, o kanklininkus — Ona 
Mikulskienė. Dėka juodviejų di
delio pasišventimo šis ansamb
lis tegalėjo būti toks, kokį iš
girdome.

Ansamblis nepaprastai discip
linuotas, balsas skamba vieno
dai aukštuose ir žemesniuose re
gistruose, akordai skamba dar
niausiai, žodžių ištarimas nor
malus, skambus ir supranta
mas, intonuojama švariai. Va
dovo Alf. Mikulskio nepaprastai

PROF. JUOZAS ŽILEVIČIUS | ro salėj kanklės skambėjo di
dingai.

Šiame numery:
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bes.
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daug, puikiai ir nusimanančiai 
dirbama. Ypatingai ansambFo 
laikymasis tonacijos grynume 
stebino ir muzikos žinovus, nesi
jautė nei mažiausio polinkio že
minti, kelti aukštyn ar iš tono 
išeiti. Kai Ansamblis dainavo 
kanklėms pritariant, jis kelerio
pai pasidarė dar galingesnis, dar 
skardžiau skambąs, o akordai 
dar pilnesnį.

Komp. Alf. Mikulskis puikiai 
paruošia dainom ir kanklių pri
tarimą, pats būdamas geras 
kanklininkas, žinantis visas inst
rumento paslaptis.

Šalia visos eilės liaudies dai
nų ypatingai buvo sudėtingas ir 
sunkus kūrinys, atliktas su kank 
lių pritarimu ir solistais, chori
nis ciklas “Saulės ratas” — va
sara, ruduo, žiema, pavasaris. 
Žodžiai ir muzika Alf. Mikuls
kio. Kūrinys originalus, kupinas 
lietuviškos liaudies muz kos me
lodinių atgarsių. Matyk, auto
rius giliai pažįsta lietuvišką se
nąją dainą, ją myli, todėl ne

reikia jam ieškoti svetimųjų me
lodinių nuotrupų. Mikulskis yra 
harmonizavęs šimtus liaudies 
dainų ir daug sukūręs taipgi 
originalių dalykų. L’etuvio sie
lai jie artimi, mieli. Kompozito
rius su savo čiurlioniečiais yra 
jau papratęs koncertuos prie 
ašarų privesti visus tuos, kurie 
dar jaučia sieloje meilę savo 
kraštui, gamtai, savai tautai, 
jos dainai. “Saulės rate”, be ki
ta ko, buvo įvestas net dekla
muojantis choras. Kūrinys pasi
rodė visapusiškai įdomus, ge
rokai turėtų ant jo padirbėti ir 
suaugusių moterų choras.

’ Vidury programos tris kank- 
i lių orkestro dalykėlius padiriga- 
vo ir kanklių mokytoja Ona Mi
kulskienė. Kanklių orkestras 
skambus, naudoja kanklėse gar
sintuvus, kuriuos įsigyti padėjo 
žinomas mecenatas J. Bachu- 
nas, paaukodamas $400. Šie gar
sintuvai kanklių švelnutį balsą 
gerokai sustiprina Jaunimo cent

Paskutinėje programos daly
je prie aukuriečių prisijungė dar 
60 dalyvių iš čikagiškio Ateities 
atžalyno. Tada chore sus:būrė 
daugiau kaip 100 dainininkų. 
Nežiūrint to, kanklės graž’ai 
dengė ir proporcingai palaikė jo 
garsingumą. Puikiai visa parė
mė ir dvejos bosinės kanklės, 
savo stipriais sodriais garsais 
duodamos tvirtą bosinį pritari
mą. Kanklių orkestrai be bo
sinių skamba skystokai. Laisva
jame pasaulyje bosines kankles 
kol kas tevartoja tik Aukuro 
ansamblis.

Kai abiejų ansamblių daini
ninkai užpildė sceną, pakviesta 
Ateities atžalyno dainavimo mo
kytoja E. Zapolicnė. Ji, jungti
niam chorui kanklėms prita
riant, pravedė iš IlI-sios Dainų 
šventės tris daineles. Viso bu
vo padainuota 16 dalykų ir trys 
pakankliuoti.

Stebint Aukuro ansamblio pa
sisekimą, peršasi mintis, kad ir 
Chicagoje nesunku būtų iš bū
rio lituanistinių mokyklų sukur

DAUG ZUIKIŲ
Tokia pastanga, atrodo, tu

rėtų būti naudinga ir užgirtina 
kiekvienu atveju. O vis dėlto 
taip nėra. Kartais, atrodo, bū
tų kur kas geriau, kad tokių 
“taikliųjų šaulių” būtų ma
žiau...

Čia turima galvoje jau visa 
eilė metų lietuviškoje veikloje 
praktikuojami įvairūs suvažia
vimų suvažiavimai ilgųjų šven
tinių savaitgalių progomis. Ir 
kuria prasme? O ta, kad, sa
kysim, liepos 4-tos, Darbo die
nos ar Padėkos dienos laisva
laikiais šaukiami visus apjun
giantys mūsų susibūrimai, 
kongresai, bendruomenės sei
mai, dainų ir šokių šventės dar 
būna apkraujami specialių ir 
grupinių mūsų organizacijų 
sulėkimais tuo pačiu laiku ir 
toje pačioje vietoje.

Suprantama, įvairios valdy
bos čia ieško savos organizaci
jos nariams tam tkiro patogu
mo,, tam tikro patrauklumo, 
la’ko ir pinigo taupumo ir pa
skata vykti ten, kur tuo pačiu 
metu galima pabuvoti ir savo 
sambūrio suvaž:ąvime ir daly
vauti visą bendruomenę api- 
mančiame kitame įvykyje, jo 
kultūrinėse bei balinėse pra
mogose.

Kaip žiūrėti į šitokią, mūsuo
se jau įsipilietinusią, tradiciją? 
Vienu atveju, gal būt, ir teigia
mai, kitu — neigiamai. Iliust
racijai pora pavyzdžių.

Sakysim, sava'tgalyje, ku
riame tos ar kitos Amerikos 
tautinės šventės proga pasitai
ko 3—4 nedarbo dienos, Chi
cagoje ar kur nors kitur įvyks
ta Amerikos ir Kanados lie
tuvių tautinių šokių ar dainų 
šventė. Pati tokių švenčių pro
grama atliekama tik vieną die
ną ir tęsiasi tik kelias valan
das. O žmonių tomis dienomis 
vienon vieton iš visų kolonijų 
suvažiuoja labai daug. Kodėl 
tad atliekamas kitas laisvą
sias dienas ir vakarus ta pačia 
proga nepanaudoti ir atskirų 
organizacijų bei grupių suva
žiavimams. Laiko pakankamai 
yra. Tautinių šokių ar dainų 
šventei tokie pridėtiniai suva
žiavimai ne tik kad nekenkia,

VIENU ŠŪVIU
bet net ir padeda gausesnės 
publikos sutraukimo prasme. 
Minėtais atvejais kelių zuikių 
nušovimas vienu sykiu yra ne
peiktinas, gal net užgirtinas.

Tačiau visai kitaip į reikalą 
reikėtų žiūrėti tada, kai toje 
ar kitoje vietoje šaukiamas vi
są lietuvišką išeiviją liečiantis 
vienoks ar kitoks seimas ar 
kongresas, kurių darbai, posė
džiai bei kultūrinės pramogos 
tęsiasi nuo ryto ligi vakaro vi
sas 3—4 laisvąsias dienas, o 
dalyviais kviečiami ne vien ko
kie rinktiniai atstovai, bet visa 
lietuviškoji visuomenė. Šitokio
mis progomis toje pačioje vie
toje ir tuo pačiu laiku šaukti 
dar ir atskirų grupių, sambū
rių ar institucijų suvažiavimus 
yra jau tam tikras nesusipra
timas. Žmonės tada išblaškomi 
tarp kelių įvykių, dalyvių visur 
būna nepakankamai, nukenčia 
bendrasis ir visus apjungiantis 
reikalais, nenorint skriausti la
biau savo, kad ir siauresnio. 
Tokiais atvejais vienu šūviu 
taikymą į kelis zuikius laiky
tume visai nepriimtinu brako
nieriavimu.

šia tema pasisakyti čia iš
provokavo kaip tik šiemetinis, 
Padėkos dienos savaitgalyje 
rengiamas Trečiasis lietuvių 
kultūros kongresas ir žinutė 
spaudoje, kad tomis pačiomis 
dienomis, toje pačioje Chicago
je projektuojamas dar ir Lie
tuvių fondo metinis suvažiavi
mas. Netikime, kad Lietuvių 
fondo nariams (kurio ištekliai 
akcentuotai skiriami kaip tik 
kultūros reikalams) nebūtų 
įdomu ir prasminga dalyvauti 
visuose Kultūros kongreso dar
buose bei posėdžiuos.

Tad ir bendroj išvadoj čia 
būtų pageidavimas nešaukti 
atskiroms organizacijoms savo 
suvažiavimų šiemetinio Kultū
ros kongreso dienomis Chica
goje, o savo narius paraginti 
kaip tik gausiau dalyvauti vi
sus apjungiančiuos Kultūros 
kongreso darbuos: paskaitose, 
simpoziumuos, kultūriniuos va
karuos bei koncertuos.

k. br.

ti rinktinį ir pavyzdinį vaikų 
chorą. Tuo tarpu labai ir labai 
būtų patartina “Aukuro” an
sambliui aplankyti New Yorką

Clevelando “Aukuro” ansamblis ir Chicagos “Ateities” atžalynas kon certo metu Jaunimo centre, Chicagoje, birželio 24 d. Priekyje jungti
niam chorui ir kanklininkams dirigavusi E. Zapolicnė. Nuotrauka Uosio Juodvalkio

ir kitas pakeliui didesnes lietu
viškas kolonijas.

Gaila, kad klausytojų toli 
gražu tą vakarą Jaunimo cent
re nebuvo pakankamai. Laikas 
nepatogus koncertams — visos 
stovyklos jau perpildytos, va
sarvietės irgi, o ir anonsinė rek
lama buvo mažoka. Ateities at
žalyno valdybai priklauso gili 
padėka už sudarymą progos iš
girsti taip menišką vaikų dai
navimą.

• Į Laisvę fondo leidžiama 
“Laisvojo pasaulio lietuvių lite
ratūra 1945—1967 m.” šiuo lai
ku jau baigiam rinkti ir prade
dama lhužyti į puslapius "Drau
go” spaustuvėje. Leidinys turės 
daugiau kaip 600 psl. Knygoje 
atskirus čionykštės mūsų litera
tūros žanrus aptaria ir kitomis 
jų problemomis rašo: J. Girnius, 
A. Vaičiulaitis, K. Kablys, R. Šil
bajoris, St. Santvaras, V. Kul
bokas ir C. Grincevičhis. ,
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SOVIETINE SPAUDA IR NAUJIEJI 
GYVENIMO REIKALAVIMAI

V. ALSEIKA, Vokietija

Nuo pirmųjų bolševizmo įsi
galėjimo dienų komunistai krei
pė didelį dėmesį į masines susi
žinojimo priemones ir ypatin- 
g ai į spaudą. Dar 1901 m. Le
ninas yra skelbęs, kad kuriant 
partiją pats pirmasis žingsnis, 
tai reikalas turėti politinį laik
raštį, paplitusį visoje Rusijoje. 
1903 m. įsteigus partiją, drąu- 
ge buvo įvestas principas, kad 
partija, bet ne kąs kitas skiria 
partinio organo vyriausiąjį re
daktorių. To nusistatymo laiko
masi ir šiandien. Jau netenka 
stebėtis, kad partija savo prie
žiūroje tebeturi visą spaudą ir 
kad visos skelbiamos žinios pri
valo atitikti “partinę liniją”. Įsi
vyravo propagandos mašinos 
vykdomas monopolis.

“Izviestija” dejuoja: primityvi, 
nuobodi medžiaga...

Taip, kaip savo studijoje pa
stebi Miunchene veikiančio Ins
tituto Sovietų Sąjungai tirti 
vienas bendradarbių (H. F. Ach- 
minov), sovietiniai vadai, žino
ma, garantuoja, kad viešumoje 
skelbiama “ideologiniai sveika” 
medžiaga, tačiau iš kitos pusės 
jie pripažįsta, kad Sovietijos pi
liečiai vargiai sutinka su tuo, 
ką skelbia spauda, radijas ar 
televizija. Partinis organas “Ko- 
munist” (1967, nr. 2) neseniai 
buvo priminęs dienraščio “Iz- 
viestija” vyriausiojo redakto
riaus L. Tolkunovo nusiskundi
mą apie tai, kad “primityvi, 
nuobodi ir besikartojanti me
džiaga spaudoje ne tik mums 
nenaudinga, bet kartais ir ken
kia mūsų bylai. Tai tik atbaido 
skaitytojus”.

Norint patikrinti visišką ide
ologinę spaudos kontrolę ir, 
svarbiausia, pasiekti gyventojų 
galvoseną, ją pakreipti sau tin
kama kryptimi, iš partijos rei
kalaujama štai ko: a) žurnalis
tus reikia įtikinti, kad šie per
duotų partijos liniją įtikinama, 
“kūrybine” forma, b) įtikinti 
mases sekti spaudą, radiją, te
leviziją ir, o tai svarbiausia, jas 
įtikinti tikėti skelbiamomis ži
niomis bei kitai medžiagai ir c) 
neutralizuoti įtaką tokių šalti
nių, kurie nėra paklusę partinei 
priežiūrai.

Stalino laikmečiu pirmasis 
minėtų uždavinių buvo sėkmin
gai pasiektas teroro pagalba. 
Laikraštininkai nedėjo didelių 
pastangų informuoti objekty
viai. Po Stalino mirties spaudos 
žmonės jau buvo laisvesni. Vis 
dėlto ir “liberalizacijos” laikme
tis pareikalavo peržiūrėti infor
macijos šaltinių veiksmingumą 
ir tai — nelengvas uždavinys.

7,700 laikraščių, 2.5 mil.
TV žiūrovų

Kad visų informacijos šalti
nių priežiūra nėra paprastas da
lykas, apie tai gali liudyti kai 
kurie skaitmenys: pagal II-jo 
sovietų žurnalistų kongreso 
Maskvoje, 1966 m., duomenis, 
pastaruoju metu Sovietų Sąjun
goje buvo spausdinama daugiau 
kaip 7,700 laikraščių ir apie 
4,000 žurnalų bendro 218 mil. 
egz. tiražo, be to, krašte esama 
50 mil. radijo priimtuvų bei vad. 
radijo mazgų ir 2.5 mil. TV apa
ratų. Visą tą informacijos ma
šiną aptarnauja palyginti di
džiulė laikraštininkų, redakto
rių ir kitų rašytojų armija, apie 
75,000 asmenų. Siekiant veiks
mingiau prižiūrėti visą informa
cijos aparatą, per pirmąjį žur
nalistų kongresą (1959) buvo 
įsteigta sovietinių žurnalistų są
junga, gi per antrąjį kongresą 
buvo paskelbtos priemonės, ku
rių pagrindinis tikslas — dar 
aštriau vykdyti viso aparato 
priežiūrą.

Sovietiniai žurnalistai neven
gia viešai skelbti apie savo ta
riamą prisirišimą prie partijos, 

tačiau šioji tais patikinimais ne
pasitikėdama linkusi prižiūrėti, 
kiek galima, individualį žurna
listo darbą. Juk ir Žurnalistų 
Sąjungos įstatai skelbia, kad 
jos tikslas esąs “skatinti akty
vų sovietų žurnalistų darbą, sie
kiant komunizmo pergalės So
vietų S-je, juos auklėti mark
sistiniai - lenininio lojalumo dva 
šioje, taip pat ir lojalumo savo 
tvvynei bei pačiai partijai, be 
to, juos drąsinti pasipriešinti 
buržuazinės ideologijos, dogma
tizmo ir revizionizmo idėjoms”. 
Nuolat patikinama, kad sovieti
niai spaudos žmonės “auklėja
mi” partijos nurodyta kryptimi.

Tačiau ar žurnalistais 
pasitikima?

19-je sovietinių universitetų 
veikia specialūs žurnalistikos 
skyriai, fakultetai ir per 4—5 
metus jie paruošia kvalifikuotus 
laikraštininkus. Tačiau, visų pa
stangų nepaisant, atrodo, kad 
partija turi pagrindo žurnalis
tais nepasitikėti. Il-me kongrese 
jau buvo nusiskundimų, kad į 
sąjungos narius pralenda žmo
nės, pažeidžią sovietinių žurna
listų garbę bei orumą. Dėl to 
jau įvestos griežtesnės taisyk
lės, priimant naujus narius į są
jungą. Kiekvienas kandidatas į 
narius turi pristatyti savo darb
davio pažymėjimą apie elgesį 
ir kandidato prašymą turi pa
tvirtinti trys sąjungos nariai, 
jais išbuvę penkerius metus. 
Žurnalistų Sąjunga šiuo metu 
turi 43,000 narių, taigi, kiek dau 
giau kaip pusę visų Sovietų S- 
gos žurnalistų.

Kad krašto gyventojai nepa
tenkinti partinės cenzūros per
sijotomis žiniomis, gali paliudy
ti vyriausybės organo “Izviesti- 
jų” vyr. redaktorius L. Tolku- 
nov, jubiliejiniame dienraščio 
n-je (š. m. kovo 3) nurodęs laik
raščio, skaitytojų tarpe, pa
skleistą anketą ir į 25,000 skai
tytojų prisiųstų atsakymų. Ko
kios gi tos anketos išdavos?

Prieš nusikaltimų bei gyvenimo 
tamsiųjų pusių skelbimą

Laikraščio redaktorius Tolku
nov paskelbė, kad, kaip paaiš
kėjo iš skaitytojų laiškų, “mū
sų vedamuosius straipsnius te
skaito tik trečdalis laikraščio 
prenumeratorių. Patenkintų laik 
raštyje aprašomais darbininkų 
rūpesčiais yra 31% skaitytojų, 
moterų gyvenimo aprašymais — 
22%, kolchozų buities aprašy
mais — vos 21%. Taigi — pa
brėžia Tolkunov — rimtos išda
vos. Nors pagal Tolkunovą sovie 
tiniai skaitytojai spaudoje iešką 
“tikros teisybės”, tačiau esą, 
negalima sutikti su kai kurių 
laikraščių praktika — jie skel
bią per daug smulkmenų apie 
buities reikalus, žurnalai neven
giu skirti savo skiltis smulkiems 
incidentams, “virtuvinėms tra
gedijoms ir užpakalinių durų 
istorijoms”. Kas gi čia turima 
galvoje? Čia Tolkunovas prime
na gyvenimo sąlygas Sovietų 
Sąjungoje, kur gyventojai, su
sispaudę po kelias šeimas, gy
vena viename bute. Jei laikraš
čiai apie tai skelbia, tai, Tolku
novo žodžiais, čia galima kal
bėti jau apie... blogą skonį. Ki
ti sovietų pareigūnai taip pat 
nepatenkinti neigiamųjų gyveni
mo pusių skelbimu, nes tai jau 
esąs žingsnis į...nihilizmą. Rū
pestis sovietinės spaudos “klai
domis” mums tegali liudyti, kad, 
matyti, ji sunkiai suvaldoma ir 
partijai vis teks ieškoti naujų 
receptų ją griežčiau prižiūrėti.

“Odna graždanka govorila” 
agentūra...

Sovietijoje pastebėta naujie
na: laikraščiai jau gali kelti sa
vo tiražus, jei auga skaitytojų 
skaičius. Pvz. “Sjelskaja Žizn”

ėl Greco (ispanas, 1541-1614) Jėzaus krikštas

RINGLIKG MUZIEJUS 5ARAS0I0JE
Nepraleistinas stabtelėjimas Floridoje

AL. GIMANTAS

Floridos žemėlapyje Saraso- 
tos miesto vardą rasime Meksi
kos įlankos pakrašty, į pietus 
nuo Tampos — St. Peterburgo. 
Be, taip vadinamo, ‘džiunglių 
daržo” ir cirko muziejaus, Sa- 
rasotoje yra kur kas daugiau 
sukaupta kultūrinių lobių, nei 
skubąs turistas galėtų galvoti'. 
Ir, jei Sarasotą verta neaplenk
ti,, tai. dėl- paties svarbiausio ir, 
sakytina, žymiausio dalyko, bū
tent) ‘ clrkininko milijonieriaus 
Jbhh Ringling įsteigto ir šiuo 
metu Flę^idos valstybės autori
teto globojamo ir išlaikomo me
no muziejaus, kuris, galima tvir
tinti, tikrai yra barokinio meno 
šedevras.

laikraštis, 1961 m. spausdinęs 
pusę mil. egz., dabar jau yra 
pasiekęs 6,200,000 egz. tiražo. 
Minėtame kongrese spauda dėl 
to buvo puolama, nes, girdi, ji 
vaikosi skaitytojo, ji skelbia 
įvairias “smulkmenas ir sensa
cijas” ir tuo būdu nori pakelti 
skaitytojų skaičių. Pareigūnai 
vis nepatenkinti sovietinio gy
venimo vaizdavimu. Štai, minė
tas “Izviestijų” šefas Tolkunov 
Taše, kad “mes gerai nuvokia
me, kas vyksta Vietname, ar 
Pietų Afrikoje, žinome, kas 
vyksta Uralo ar Bratsko įmo
nėse, bet mažai patiriame apie 
tai, kas vyksta mūsų pačių pa
šonėje. Pasitenkinama tuo, ką 
papasakoja šeimininkė, grįžusi 
iš krautuvės ar turgaus, ir tai 
vadinama “OGG agentūros ži
niomis” (OGG — odna graž
danka govorila arba viena pilie
tė kalbėjo). Tokios žinios paten
kina piliečius, gi dar prijungus 
svetimų kraštų radijo siųstuvų 
žinias, jau, pagal sovietų pa
reigūnus, susiduriama su “ne
oficialios informacijos” šalti
niais. Tačiau, pasirodo, ir tie pa
reigūnai priversti respektuoti ir 
tuos užsieninius žinių šaltinius, 
iš svetur girdimas radijo pro
gramas.
Užsienio radijo stotys nuodija 

protus...
“Komunist” (1967, nr. 2) pri

pažįsta, kad piliečiai vis dėlto 
semiasi informacijų iš svetimų 
šaltinių, o jų gi kai kurios pro
gramos (radijo srity) arba la
bai grubios arba — itin subti
lios. Esą, “mes nuo jų negalime 
atsilikti...” Tačiau atsiliekama, 
nes sovietiniai pareigūnai pripa
žino, kad Maskvos aerodrome

Amerikietis turtuolis savąjį 
pinigą, tuo pačiu ir vardą, įpras
mino kur kas daugiau ir giliau, 
kaip cirko palapinėje. J. Ring
ling atliko milžinišką patarna
vimą šio krašto kultūrai, ir tas 
indėlis negali likti nepastebėtas 
ne tik dabar, bet ir sekančių 
kartų. Metų ‘metais jis važinė
jo į Europą, lankėsi žymiausiuo
se muziejuose, galerijose, derė
josi su privačiais kolekcionie
riais ir visą įgytąjį meninį tur
tą vežė į savąjį muziejų Saraso- 
toje. Jo didžiausia silpnybė bu
vo barokas ir renesansas, ir tie 
laikai labai puikiai atsispindi jo 
surinktoje kolekcijoje.

Jo įgytų paveikslų temos la- 

įvykus TU-104 lėktuvo nelaimei, 
sovietų piliečiai apie tai patyrę 
ne iš savo spaudos, bet iš Ame
rikos Balso ir britų BBC. O šiaip 
gi tie radijo siųstuvai “lyg strė
lėmis šaudo į įvairius kraštus 
bei kontinentus ir nuodija gy
ventojų protus, skelbdami ne
tikras žinias”. Tuo užsienio siųs
tuvų poveikiu buvo pareikšta 
susirūpinimo ir Il-me Žurnalis
tų sąjungos kongrese. Kokia gi 
išvada? Sovietų propaganda per 
spaudą ar kitais šaltiniais, pa
sirodo, per mažai veiksminga. 
Padėtis nemalohi ir jai atitaisy
ti neranda priemonių nei pati 
spauda, nei spaudos žmonių kon 
gresai. Sovietiniai laikraštinin
kai stebi bekintantį gyvenimą 
ir... deda pastangas prie jo pri
siderinti.

Pabaigai dar galima nurody
ti, kad sovietinių žurnalistų są
junga šalia ideologinių šūkių 
dar užsiima ir... pelnu. Į Sąjun
gos kasą gaunamos pajamos iš 
parduotų kai kurių leidinių eg
zempliorių. Pvz. iš magazino 
“Za rubežom” pajamų kasmet 
į Sąjungos iždą patenka 575,000 
rublių, “Sovietskoje foto” — 
300,000 rb., ir t. t. Sąjunga dar 
turi ir valdžios subsidiją — 
350,000 rb. per metus. Taigi, 
žurnalistams įtaigojama: būkite 
geri marksistai, bet, savo keliu, 
galite naudotis komercinių pa
jamų fondais. Tai sovietinio gy
venimo prieštaravimai. Taigi, 
spaudos vaidmuo Sovietijoje ne
pavydėtinas — ji per ilgai buvo 
aklu partijos įrankiu ir jai nė
ra lengva prisitaikinti prie nau
jo vaidmens, nelengva ištrūkti 
iš pilkumo varžtų, tačiau... to 
griežtai reikalauja gyventojų 
masės.

bai įvairios, tai daugumoje dra-i 
matiniai, religiniai, mitologiniai, ] 
istoriniai vaizdai ir kompozici-1 
jos. Kur kas mažiau portretų, 
grynų peizažų ir natiurmortų. 
Čia dominuoja Rubensas ir jo 
sekėjai, bei’ tos pačios epochos 
italai tapytojai. Pirko jis savo 
rinkiniui ir 16 bei 18 amž. kū
rinius. bet ir jie, paprastai, tu
rėjo būti barokiniai ar bent ar
timi tam, jo taip pamėgtam sti
liui. 16 amž. stipriai reprezen
tuoja Venecijos meistrų darbai, 
nuo renesanso iki baroko, su, 
taip vadinamą, manieristų įta
ka. Bet vienintelis ir tikrasis 
manieristų krypties kūrinys yra 
Benedetto Pagni da Pėsčia “Me
diči Madonna”.

Ringling skonis buvo kiaurai 
itališkas. Tai pastebima net tarp 
olandų dailininkų, kur šalia 
Rembrandto ir Hals, de Heem, 
daugiau flamandiško, kaip olan
diško, ir Karei du Jardin, kuris 
daugiau itališkas, kaip olandiš
kas. Neaplenkė jis ir, taip vadi
namųjų, “mažųjų olandų meist
rų”. Jų bene pats didžiausias — 
Jan Steen, muziejuje atstovau
jamas su kūriniu “The Rape of 
the Sabines”.

Toliau, muziejuje rasime ta
pybos pavyzdžių tokių garseny
bių, kaip Guido Reni, Guercino, 
Pietro da Corona ir Massimo 
Stanzioni. Arba negali nepami
nėti keturių didelių piešinių — 
serijos “Eucharistijos trium
fas”, atliktų Rubenso ir jo stu
dijos. Dėmesį taipgi patraukia 
Francesco Granacci “The As- 
sumption of the Virgin”, kuris 
kai kurių kritikų laikomas ta
pytojo pačiu didžiausiu kūriniu. 
Dar reikėtų išvardinti eilę var
dų, kurių meno darbai kabo mu
ziejuje, tai Francesco Bassano, 
Salvator Rosa, Francesco Guar- 
di, o kur dar tokie kūrėjai, kaip 
Tintoretto, Veronese, Cranach, 
EI Greco, Velasąuez, Murillo, 
Poussin, Van Dyck, Tiepolo, Ca- 
naletto, Reynolds ar Raeburn.

Vėliau, jau pagrindiniam me
cenatui mirus, muziejaus direk
torius A. E. Austin, jr., papildė 
galerijas kitais vertingais kūri
niais. Be minėtųjų srovių, čia 
atsirado jau ir rokoko poetinės 
elegancijos kūrinių. Muziejuje 
buvo pakabinti Rubenso “Didž. 
Kunig. Fernando portretas” ir 
darbai tokių meno pasaulio gar-
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senybių, kaip Schidone, Strozzi, 
Monsu Desiderio, Claude Vig- 
non, Giovani Battista Tiepolo, 
Carlevaris, Giovani Domenico 
Ferretti, Pierre Goudreaux ir 
kt.

Muziejus turi daugiau kaip 
500 paveikslų. Jiems čia yra 
puikios ir specialiai pritaikytos 
patalpos, visa aplinka, šalia 
esantis Asolo teatras, kurio fo
jė taipgi pakabinti vertingi me
no kūriniai. Tai vis meno mė
gėjui sudaro nepaprastai puikią 
progą, net ir atstogų metu (kas 
kitu tikslu vyksta Floridon?) 
pasidžiaugti, pasigėrėti neeiline 
meno puota. Čia rasime kūrinių 
ir vardų, kurių galėtų drąsiai
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pavydėti ir pačios žymiausios 
šio krašto meno galerijos ar 
muziejai. Sarasota gali tikrai di
džiuotis savuoju garbės piliečiu, 
ęirkininku John Ringling, pali
kusiu tokios milžiniškos reikš
mės dovaną miestui ir valsty
bei, kurios vertė ir grožis nu
blukins visus apelsinų sodus, 
aligatorių ar delfinų baseinus, 
kurių tiek gausu Floridoje eili
nių turistų vilionei.

Ir jei šių eilučių skaitytojas, 
kada nors vykdamas Floridon, 
pasuks šimtinę mylių iš kelio 
ir apsilankys Sarasotoje, tikrai 
nesigailės nė vienos valandos, 
praleistos toje neeilinėje aplin
koje.
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ketvirtad. nuo 6—8 vak 
Ofiso telef. 776-2880 
Rez. telef. PR 9-6730

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR . CHIRURGIJA

PRITAIKO AKINIUS
15542 S. Cicero, Oak Forest H 

Kabineto tel 687-2020
Namu tol. 839-1071

Vlzrtal pagral anai tarimu.,

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

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rez. tel. GRovehlU 6-0617 

Valandos pirm. Ir ketv. nuo 12 iki 
2 v. p. p. ir nuo 7 iki 8 v. v.; antr 
Ir penkt. nvo 12 Iki 2 v. p. p. b 
vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas. 2750 VVest 71 Street 

Telefonas 925-8290 
Valandos: 2—« v. v., penkt, 10—18 
v. r., 2—8 vai. vak. šešt. 1—4 v. v. 
Sekmad. Ir trečiad. — uždaryto. 

Rez. tel. WA 5-3099.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR 11OTEKI 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St 
Tel. PRospect 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. i* 
penkt. nuo 2 iki 4 vai. ir nuo 8 iki 8 
v. v. šeštad. 2—4 v. popiet Ir kitu 
talku — pagal susitarimu.

Of. tol. HE 4-2123, Namu GI 8-61*5
DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street 

Priiminėja ligonius tik susitarai 
Vai.: 2—4 p. p. Ir 8—8 v. vak.

Treč. Ir šeštad. uždaryto
Telefonas — GRovehill 6-2823
DR. A. VALIS-LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8PEOIALYBE AKUŠERIJA IR 

MOTERŲ LIGOS 
2524 VVest 6»th Street

Valandos: 1 iki 4 Ir 6 Iki 8 v vak 
Šeštadieniais 1 Iki 4 vai. 

Trečiadieni uždaryta.
Tel. PRospect 6-3400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VASKAS) 

GYDYTOJA IR CHIRURG* 
6648 S. Albany Avė.

Vai., pirm., antrad., ketv. 8—8 v 
vak.; penkt. Ir šeštad. 2—4 popiet 

Kitu laiku pagal susltarlm*.
Tel. ofiso PR 6-8446, res. HE 4-3156

DR. F. C. WINSKUNAS 
gydytojas m chirurgas 

3107 VVest 71st Street
Vai.: 2 iki 4 v. p. p. Ir 7 Iki 8 v. V 

Treč Ir šeštad. pagal susitarimą.
Ofiso tel. 767-2141. Namu 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA 
gydytojas ir chirurgas 

6449 So. Pulaski Road
Vai.: pirmad., antrad., penktad. 1—4 
ir 6—8 v. v.: ketvirt. 5—8 v. vak. 
Šeštad. 10—2 v.



Keli žvilgsniai į neužmirštamą praeitį

KAZYS BRADŪNAS

| soriaus sugestijų atsirado ir iš- 
I tisais metais tada išsilaikiusių 
i literatūrinių popiečių rengimo 
tęstinumas bei uždaresnio litera- 

; tų ratel'o rinkimasis paties Pro
fesoriaus bute.

Truputį apie tas 1940 — 1943 
1 metų literatūrines penktadienių 
I popietės Vilniaus universitete.

Bolševikams universitete už
darius visas ankstesnes studen
tų korporac:ias bei draugijas, 

! Humanitarinio fakulteto studen
tams šalia paskaitų tiesiog ne- 
bel ko kur viešai susirinkti, pa
sidalinti mintimis, padiskutuo
ti aktualius referatus, paskaity
ti savos kūrybos. Tada kelių 
studentų tarpe kilo mintis su
rengti vieno penktadienio va
karą didžiausioje Humanitarinio 
fakulteto auditorijoje literatūri
nę popietę, paskaitant joje savo 
kūrybos: beletristikos ir poezi
jos. Nutarta tuo reikalu pasikal
bėti su prof. Vincu Mykolaičiu - 
Putinu. Profesorius į visa tai 
pažiūrėjo labai palankiai, žadė
jo kur reikia sutvarkyti forma
lius tokios popietės leidimus ir 
pats į ją ateiti. Pirmoji tokia 
literatūrinė popietė įvyko, kiek 
pamenu, 1940 metų pabaigoje, 
prieš Kalėdas. Popietė turėjo 
didelį pasisekimą, pats Putinas 
joje dalyvavo ir savo svaru žo
džiu įvertino ir aptarė studentų 
skaitytą kūrybą.

Po kelių dienų Profesorius už
kalbino mane, siūlydamas tokias 
popietes surengti kas antras ar 
trečias penktadien:s ir būti jų 
ruošimo seniūnu. Profesoriui at
sakiau, kad mes jau savo tarpe

Skaitantiems tuos žavinguos us 
egotistinius Vinco Mykolaičio - 
Putino eilėraščius ir patį jų au
torių mačiusiems kada nors tik 
iš tolo, gali susidaryti įspūdis, 
kad Poetas buvo rūstokas indi
vidualistas, hermetiškai užs da- 
ręs savame pasaulyje, nejaučiąs 
reikalo ieškoti ir neieškąs pla
tesnio bičiulių rato, juo labiau 
už save jaunesnių literatų tar
pe. Atrodo, jeigu Putinas darė 
ir tebedaro įtakos vėlesn ųjų ir 
jaunesniųjų už jį mūsų rašyto
jų spiečiams, tai tik neties;ogi- 
ne savo žodžio kūryba, bet ne 
šiltu artimu, žmogišku ir asme
nišku kontaktu, pokalbiai, dis
kusijomis ir artimu bendravi
mu su jais. Kartais gali susida
ryti įspūdis, kad Putinui nelabai 
ir rūpėjo, ką ir kaip kiti bera
šė. 0 jeigu būdavo ir išgirstama 
jo nuomonė apie kitų rašytojų 
kūrybą, tai ji galėjo atrodyti pa
sakoma šaltai ir oficialiai iš uni
versitetinės profesoriaus kated
ros, nei labai džiaugiantis, nei 
labai rūpinantis to ar kito au
toriaus brendimu ir pasiektai
siais rezultatais.

Norėdami čionai išsklaidyti 
besusidarantį neteisingą įspūdį, 
čia atkreipsime dėmesį į keletą 
faktų, kurie kaip tik liudija, kad 
Putinas toli gražu nebuvo abe
jingas tam, kas klostėsi litera
tūriniame pasaulyje greta jo, 
kaip tik nevengė asmeniško ir 
draugiško kontakto su jaunai
siais literatais, ypač su savo pa
skaitų lankytojais studentais, 
dažnai net pats savo iniciaty
va tų kontaktų ieškodamas.

Tarp liter atūrinio jaunimo ir | kaip tik buvome nutarę kreiptis Į savo asistentu pramatęs kvies- 
tarp Putino nebuvo, kaip ma-1 vėl į jį patį tuo pačiu tikslu, 
tyt, jokios neperžengiamos sie
nos nuo pat jo universitetinio 
darbo pradžios. Profesoriauda
mas Teologijos - filosofijos fa
kultete, jis buvo vienas iš ini
ciatorių ir globėjų, 1925 metais 
įsisteigusios studentų ateitinin
kų meno sekcijos, po metų pa
sivadinusios meno draugijos 
Šatrijos vardu, šatrijiečiai tada 
jautė nuoširdžią ir kūrybą ska
tinančią prof. Vinco Mykolaičio- 
Putino globą. Šatrijos susirinki
mai dažnu atveju ir būdavo šau
kiami paties Putino bute, pa
čiam šeimininkui aktyviai daly
vaujant diskusijose ir skaitomos 
kūrybos nagrinėjime bei verti
nime. Šitoks Profęsoriaus dėme
sys jauniesiems litėratams, su
darymas jiems kultūringos ir 
kūrybingos aplinkos ne vieną 
jų paskatino atsidėti rašymui 
visu rimtumu, tapti mūsų lite
ratūroje neištrinamais vardais.

Reikia pasakyti, kad ir vėliau, 
pačiam Putinui formaliai nuo 
šatrijiečių nutolus, universiteti
niame darbe jis vis t’ek glaudų 
ryšį su akademiniu - literatūri
niu jaunimu palaikė, vis naujai 
ir naujai jį užmegzdamas su 
šviežiai ateinančiomis jaunųjų 
literatų bangomis. Ir dažnai taip 
susiklostydavo, kad artimiausia
me su Putinu kontakte vis bū
davo šatrijietiškos dvasios stu
dentų ratelis.

Čia rašantysis turėjo progos 
būti prof. Vinco Mykolaičio - 
Putino studentu Vilniaus uni
versitete pirmojo bolševikmečio 
ir vokiečių okupacijos metais. 
Kai kurie anų laikų epizodai 
yra taip įsirėžę atmintin, kad 
jie ir šiandien stovi prieš akis, 
lyg būtų įvykę tik vakar ar už
vakar.

Aplamai, tenka pasakyti, kad 
anais metais lituanistiką studi
juojančių, o ypač dar šį tą ban
dančių rašyti studentų prof. 
Vincas Mykolaitis - Putinas bu
vo ypatingai gerbiamas ir my
limas. Tam priežasčių buvo 
daug. Bet viena, gal pati tikroji, 
buvo ta, kad Putinąs ir tokiu 
netikru, pavojingu ir rizikingu 
okupacijų metu nepasitenkino 
tik privalomųjų paskaitų atskai
tymu. Profesoriui rūpėjo ir kū
rybinės studentų nuotaikos pa
laikymas net tam nepalankiau
siose sąlygose. Tad nebe Profe-

Vincas Mykolaitis - Putinas L. P. Žuklio medžio skulptūra
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VINCAS MYKOLAITIS-PUTINAS

šį kartą čia spausdiname neseniai Lietu
voje mirusio Poeto eilėraščius, parašytus 
1941 metų birželio tragiškomis dienomis. 
Jie paimti iš didžia dalimi antibolševikinio 
rinkinio "Rūsčios dienos”, Sakalo išleisto 
1944 metais, bet dėl antrosios rusų oku
pacijos nespėjusio plačiau pasklisti, ši V. 
Mykolaičio - Putino poezijos knyga ra
šančių apie ji Lietuvoje sąmoningai yra 
nutylima, bet ir laisvajame pasaulyje ji 
yra beveik pamiršta. Tuo tarpu rinkinys 
yra tiesiog dokumentinis, kaip autentiškas 
ir neišprievartautas poeto sielos protes
tas prieš raudonąją vergiją. Red.

Nuo to laiko tau kažkas į širdį įsmigo, 
Įsiėdė į kraują, kaip nuodinga rakštis. 
Nei šviesos, nei ramybės tavy nebeliko, 
Tik rūpestis, baiinė, klaikuma ir naktis.

Paniekintas glūdi veidmainystės klane, 
Pasotintas žmeižto, apgaulės ir melo. 
Gyvenimas kybo ties juoda bedugne, 
Toks menkas, trapus ir sunykęs be galo.

Praėjo tie metai aikščių, gatvių triukšme, 
Nebeteko žavumo nei žygiai, nei aukos.
Žengia šiurpūs va duokliai tolyn savaime, 
Tik prieblandoj kaukės su pašaipa raukos.

1941. VI. 15.

akademinio lygio, kai kurie jų 
būdavo kone ištisos studijos, 
liečiančios to ar kito rašytojo 
kūrybą.

Kažkaip atmintyje labai ryš
kiai yra išlikęs Broniaus Kri
vicko skaitytas referatas apie 
Jono Aisčio (tada dar Aleksand- 
riškio) poeziją. Tai buvo bran
džiausias, tur būt, ir ligi šiol 
pats geriausias ir išsamiausias 
ankstesnės Aisčio kūrybos apta
rimas. Gal šiltas referatas ir kiti 
Broniaus Krivicko pasireiškimai 
šiose popietinėse diskusijose lė
mė tai, kad Putinas buvo tada

priedo dar prašydami tas mūsų 
literatūrines popietes globoti ir 
dengti savo autoritetu. Putinas 
mielai sutiko. Ir nuo tada anos 
Humanitarinio fakulteto studen
tų literatų rengiamos literatū
rinės popietės reguliariai vyko 
iki pat 1943 pavasario, kada 
viešas universiteto veikimas na
cių buvo sustabdytas.

Anų literatūrinių popieč:ų 
garsas greit pasiekė ir kitus Vil
niaus universiteto fakultetus. 
Tuojau į jas pradėjo rinktis ne 
vien humanitarai, bet ir kitų fa
kultetų studentai. Auditorijon 
ateidavo tiek, kad neužtekdavo 
suolų ir kėdžių. Tada statieji 
kantriai paremdavo sienas, nors 
popietės dažnai užtrukdavo 2— 
3 valandas.

Pirmoj eilėj tose popietėse bū
davo skaitoma sava kūryba: ei
lėraščiai, novelės, apybraižos. 
Žinoma, po to sekdavo perskai
tytų dalykų vertinimas, karštos 
diskusijos. Netrumpi pokalbiai 
kildavo ir po kokios nors litera
tūrinės temos referato. O tų re
feratų būdavo tikrai aukšto

■tis kaip tik šį gabų kritiką, dra
maturgą ir beletristą. Deja, li
kimas lėmė kitaip. Pokario me
tais, kai partizaninėje kovoje 
žuvo du Br. Krivicko broliai, 
kviestis jį asistentu ir savo ka
tedros įpėdiniu Putinui buvo 
jau neįmanoma. Gi po kiek lai
ko laisvės kovoje krito ir pats 
Bronius Krivickas.

Vokiečių okupacijos metais 
buvo viena išskirtinė popietė, 
kurioje Vytautas Mačernis, tik 
ką baigęs rašyti savąsias “Vizi
jas”, pirmą kartą jas č a viešai 
pats perskaitė. Skaitė labai pui
kiai, sugestyviai, publika lyg už
burta, tiesiog sulaikiusi alsavi
mą, klausėsi naujo ir origina
laus poeto žodžio. Putinas į tas 
literatūrines popietes visada 
ateidavo. Atsisėsdavo į pirmą 
suolą, išklausydavo studentų kū
rybos ar referatų skaitymą, ne
įsiterpdamas į po to kylančias 
diskusijas, replikas, ginčus. Tik 
pačioje pabaigoje, kai jau visi 
išsikalbėdavo iki pat dugno, 
Profesorius atsikeldavo ir tar
davo popietės užsklandinį žodį, 

[pasakydamas savo nuomonę ir

susumuodamas visos popietės re 
zultatą. Tačiau anoje mačeminė- 
je popietėje įprastinė tvarka 
buvo sugriauta. Vos tik ba gus 
Mačerniui skaityti gana ilgoką 
“Vizijų” ciklą ir auditorijai po 
stiprios įtampos atsidusus, pa
kyla regimai susijaudinęs Pro
fesorius ir savo pirmaisiais žo
džiais taria: “štai, tai buvo tik
ra poezija ir tikras poetas...” Ir 
toliau Profesorius nušvitusiu 
veidu kalba apie tik ką girdė
tąsias Mačernio “Vizijas”, ne
pagailėdamas gero žodžio ir 
joms, ir pačiam Mačerniui, tvir
tai užgirdamas tokį ciklinį už
manymą, jo turiniųį bei forminį 
apipavidalinimą. Nereikia ir sa
kyti, kiek turėjo reikšmės ši
toks Putino reagavimas pačiam 
jaunajam Mačerniui.

Dar ir šiandien mane stebina 
vienas dalykas. Rengiant popie
čių programas,’ Putinas niekad 
nepaklausdavo detaliau, kas ką 
ten skaitys, juo labiau nereika
lavo akivaizdžiai parodyti skai
tomų dalykų teksto. O šitai pa
čiam Profesoriui, ypač bolševik- 
mečiu, buvo gana didelė riz ka. 
Visi ten rašantieji ii' skaitantie
ji buvome jauni, tad gal net per 
daug drąsūs ir neatsargūs. Skai
tomos kūrybos eilutėse ir tarp 
eilučių dažnai, nors ir maskuo
tai, stengėmės įterpti tai, kas 
būtų panašu į anuometinės tvar
kos kritiką, į tam tikrą okupan
to erzinimą. Profesorius į šitai 
visai nereaguodavo, kaip ir savo 
paskaitose niekada neprasitar
davo, kad čia dabar yra kokia! 
tarybinė santvarka ir kad mes 
.dėl to turėtume kaip nors kitaip 
elgtis, kitaip mokytis ar patys 
būti kitokiais. Profesorius skai-

(Nukelta į 4 psl.)

RAUDONSPALVĖJ LIEPSNOJ

Vidudienio saulė, ir vėjas, ir karštis 
Ir pragaras rūkstančiais dulkėm keliais. 
Laisvėja n čia is polėkiais kilti ir veržtis 
Išgąsdinti paukščiai sparnų neišskleis.

Vėlyvo pavasario dygstančią sėją 
Nudegino kaitros, nurinko varnai.
Sausi rytų vėjai dirvonus ekėja, 
Apnuoginti liūdi laukų akmenai.

Ir tu, mano gimtas žaliuojantis kaime, 
Skambėjęs dainų šimtastygiais aidais, 
Keliesi su rūpesčiu, guodies su baime, 
Kaip įnamis tėviškės kloniais bastais.

Žiauri ir pikta raudonspalvė liepsna 
Išdegino tavo laukus ir gėlynus, 
Ir moteris vaško žvake nešina 
Nelauktai aplanko gentis ir kaimynus.

Mūs dienos kaip tankios kalėjimų grotos — 
Ir laisvės aušra jom negreitai nušvis. 
Nebylios kalėjimų sienos rasotos...
O, Viešpatie, kokia klaiki ta buitis!

1941. VI. 10.

SAULĖTEKIS

*<
Su neviltim žiūrau į tekančią saulę raudoną: 
Ji klaikų darbymetį mano dienom pranašauja. 
Jau eina piovėjų su žvilgančiais dalgiais kolona. 
Ir virpa kieta, rankavėtą suspaudusi sauja.

Bet niūrūs ir vieniši tekančios saulės plovėjai. 
Jų dalgių šešėliai pro galvas užlinko juodai.
Juos lydi ne daines, tik ūžauja dulkėmis vėjai, 
Ir širdį baugina siaubų pranašingi vaizdai.

Bus žemėje audros, bus užtvankas griaunančios 
liūtys, 

Gaisrų ugniaspalviai liežuviai padanges laižys. 
Pavirs pelenais mūsų dirvos ir sėjos ir piūtys, 
Ir siela prekiauti mus gundys gudrusis žaltys.

Ateis ta diena, kuomet broly pajusime Judą. 
Jau išgamų knibžda šešėliuos niekšinga gauja. 
Jau sūnų ir dukrą prieš tėvą ir motiną piudo 
Ir pagiežą kursto klusniųjų vergų minioje.

Bijūnų ir rūtų šalie, mano žeme gimtoji! 
Paplūsi tu ašarom, karštu sruvensi krauju.
Bet šiandien, kol tekančia saule raudonai dienoji,. 
Linkiu tau atgimt su rytojaus pasauliu nauju.

1941 VI. 11.

LIAUDIES DAINA

Nuo Baltijos jūros lig Vilniaus kalnelių 
Dejuoja lietuviai maskolių naguos.
Su ašarom gula, su ašarom kelia, 
Tik vėjai, tik audros jų širdis paguos.

Budėkit, Žemaičiai,
Budėkit, Aukštaičiai, 
Budėk, Dzūkija, budėk, Sūduva!
Pakils audros, vėjai,
Ir žus mūs skriaudėjai — 
Atgims dar gražesnė laisva Lietuva!

Iš bočių sodybų išvarė mūs brolius, 
Išniekino brangius senolių kapus. 
Pavergęs mūs žemę raudonas maskolius 
Mūs amžinas priešas ir buvo ir bus.

Budėkit, Žemaičiai ir t. t.

Dejuoja vergovėj visi darbo žmonės, 
Paskendę skurde ir nelaimėj karčioj. 
Lygybės, brolybės ir laisvės svajonės 
Išnyko žiaurioj bolševikų valdžioj.

Budėkit, Žemaičiai ir t. t.

Į tolimus tyrus plataus Kazachstano 
Jie grūda mūs brolius, Tėvynės vaikus.
O ten, kur iš seno lietuviai gyveno, 
Atvarė kolchozninkų juodus pulkuB.

Budėkit, Žemaičiai ir t. t.

Bet jau nebeilgos vergovės mūs dienos, 
Jau artinas keršto rūsti valanda.
Pavirs tuoj griuvėsiais kalėjimų sienos, 
Kovoj žengs į laisvę lietuvių tauta.

Budėkit, Žemaičiai,
Budėkit, Aukštaičiai, 
Budėk, Dzūkija, budėk, Sūduva!
Pakils audros, vėjai, 
Ir žus mūs skriaudėjai — 
Atgims dar gražesnė laisva Lietuva!

1941. VI. 17.

Gyvieji tulpių žiedai, ištikti ledo.. Nuotrauka Uosio Juodvalkio

MINIOJE

Paniurę akys ir veidai vagoti,
Ir keršto smūgiui kumščiai sugniaužti. 
Bastykis gatvėm, išguitas beproti, 
Ir niekam nesakyk, ką širdyje kenti.

Žygiuoja minios, dunda pilkos gatvės, 
Laukiniai šūksniai klykia dainose.
O mūs paniekintos, baisios vienatvės 
Raudom neišraudos suvargusi dvasia.

Atplaukia karstas — džiugesiai sustingo. —
Be gedulo vainikų, be varpų,
Ir be litanijų graudžiai maldingų
Jis nuplaukė ir dingo tarp tylių kapų.

Kažkur prie kryžiaus verkė dvi našlaitės, 
Kažkur gegutė tolyje kukavo.
Mūs skausmo metų nieks nebuvo skaitęs
Ir niekas tokios laimės mums nepranašavo.

Mes grįžtume dabar į vakar - dieną, 
Pabarstę galvas ėglių pelenais.
Mes kaltum savo buitį — kietą plieną,
Mes skristume padangėm sakalų sparnais.

Bet gatvėmis jau vėl žygiuoja minios 
Tolyn, platyn į tėviškės laukus.
Ir šliaužia, kaip gyvatės, piktos žinios,
Ir kažkur sublizgėjo žvilgesys baugus.

1941. VI. 11.

TREMTINIAI

Paliko toli savo tėviškės stotį, 
Gimtinių laukų nematyti seniai.
Ne turtų, ne laimės keliauja ieškoti 
Lietuviškos žemės liūdni tremtiniai.

Išdžiūvusios burnos ir užverktos akys, 
Ir kūdikių alkano klyksmo kančia...
Ir motinų širdys kraujuodamos plakės, 
Ir geso gyvybės kovoj su mirčia.

Toli pasiliko tėvynės dirvonai, 
Sugriautų sodybų apleistos vietovės, 
Kur, “Stalino saulei” pašvietus raudonai. 
Lietuvis neteko taikos ir gerovės. 
Plombuotų vagonų grotuoti langeliai, 
Ir bado ir troškulio kupinos dienos... 
Prašvito juk saulė ir tremtinio daliai 
Pro šaltas, rasotas kalėjimo sienas...

Toli siaudžia tėviškės girios ir lankos — 
Ir laimė ir džiaugsmas toli pasiliko.
Tik tvankūs vagonai riedėdami trankos 
Į “plačią tėvynę” raudono grobiko. 
Kada bus kelionės kentėjimų galas, 
Nuvargusios akys įžvelgt neįmano: 
Ledinis Altajus, laukinis Uralas 
Ar nusiaubtos stepės rūstaus Kazachstano.

Aptemo jų žvilgsnis nuo tvaiko ir ūko, 
Aplink tuštuma ir beribė naktis. 
Susidrumstė siela, ir mintys nutrūko, 
Ir šaltą dvelkimą pajuto širdis.

1941. VI. 20.

BIRŽELIO 15

Prisiseki, lietuvi, gedulo spalvą.
Šiandie liūdnos švinta tau sukaktuvės:
Prieš metus vergovėn tau pajungė galvą 
Atėjūnų tankai, kardai ir durtuvai.

Meni, kaip dundėjo tėvynės keliai
Ir svetimo krašto plienas žvangėjo, —
Ir merkėsi saulės karšti spinduliai 
Nuo juodo gimtinės šalies pavergėjo.

Tylūs, paniurę pulkai alkani, 
Žvairaakiai veidai ir spalvota oda...
Nuo to laiko visvien, kur esi, kur eini, 
Jie, kaip šiurpūs šešėliai, su tavim visada —

ŽUVUSIEMS PARTIZANAMS

Su bombom, su gaisrais, su gaudžiančiais lėktuvais 
Suskambo Lietuva ir gedulo varpais.
Graudi minia, calūnai, karstai ir neštuvai, 
Kaip juodas debesis, pakibo ties kapais.

Gili, plati duobė, -kokios nebuvo niekad, 
Ir graudus Reąuiem, ir aitrūs smilkalai.
Pradėję laisvės žygį, greitai mus paliekat, 
Žalių Tėvynės sodų šaunūs sakalai!

Iš prievartos, apgaulės, melo to ir smurto 
Pakėlėte į saulę žvilgančius sparnus 
Parnešti mūsų žemei didžio laisvės turto, 
Narsa uždegti jaunus ir paguost senus.

Jūs kritot nuo klastingos pikto priešo kulkos, 
Savu krauju atpirkę svetimas kaltes.
Ir štai, sudaužęs pančius, drąsiasparnių pulkas 
Tėvynės laisvės žygį iki galo tęs.

Gili, plati duobė tarp antkapių ir kryžių, 
O esat jūs verti milžinkapio prie kelio, 
Kad tiems, kurie Tėvynę ginti pasiryžę. 
Per amžius žadintut kovos narsingą galią.

1941. VI. 29.



AR PUTINAS BUVO UŽSIDARĘS?
(Atkelta iš 3 psi •

tė savo įprastinį lietuvių litera
tūros istorijos kursą, lyg niekur 
nieko nebūtų įvykę. Tačiau po 
vienos tokios, okupanto atžvil
giu labai dviprasmiškos popie
tės nuošaliai universiteto kori
doriuje užkalbina mane Profe
sorius ir sakosi girdėjęs, kad 
toks neva studentas, o tikrumoj 
NKVD agentas universitete Lip- 
šicas jau kai kieno teiravęsis, 
kas anoj popietėj buvo skaityta 
ir kas ką skaitęs. Profesorius 
norįs dėl to mus tik perspėti, 
kad būtume atsargesni. Bet to 
atsargumo taip ir nereikėjo, nes 
netrukus visa NKVD, o su jais 
ir studentų siaubas Lipšicas jau 
išdūmė į rytus.

Reikia pasakyti, kad anos ta
da dvejus studijų metus regulia
riai universitete kas 2—3 savai
tės įvykstančias literatūros po-
pietės virto tikrais ir įdomiais 
literatūros vakarais, jei ne šven
tėmis. Jose brendo anuomet ga
na gausi jaunoji literatų karta, 
žengdama pirmuosius drąsesnius 
savo žingsnius. Pačia kūryba, re
feratais ir karštu diskusiniu žo
džiu jose gyvai reiškėsi: minė
tas Bronius Krivickas, Mamer
tas Indriliūnas (anot la'ško iš 
Lietuvos, pokario metais taipgi 
žuvęs netoli savo tėviškės), Vy
tautas Mačernis, Julija Švabai- 
tė, Pranė Aukštikalnytė, Kazys 
Umbrasas. Eugenijus Matusevi
čius ir kiti. Popietėse, vertinant 
vienas kito plunksną ar disku
tuojant po perska'tyto referato, 
ginčai įkaisdavo kone iki lieps
nos. Tačiau. popietei pasibaigus, 
ir karščiausieji oponentai vėl 
draugiškai kartu pasukdavo ro- 
mantiškon Literatų gatvelėn at
sivėsinti alučiu mūsų įpraston 
uže'gėlėn.

Šiand'en. į tai žiūrint iš 25 
metų perspektyvos, imi suvok
ti visą tada Putino globojamos, 
anuomet’nės mūsų rašto jauno
sios’ kairtos tragiką, kai lik'mo 
jai buvo lemta savo tikrojo, jai 
skirtojo kūryb;nio žodžio neat
skleisti visu gilumu ir v'su spal
vingumu. Karas ir pokaro me
tai anų popiečių bendrijos žmo
nes vienus pakasė no vimtojo 
krašto smiltim' kitus :šbla.škė 
plačiame pasaulyje, o ir pasili
kusieji tėvynėje vieni visai nu
tilo, kiti kad ir rašė :r rašo, ta
čiau pakeptais sparnais. O kiek 
ši kūrybingoji karta būtų galė
jusi pasiekti savajame krašte, 
laisvose ir normaliose l teratū- 
rinio vystymosi sąlygose...

Anų dienų čia minimos popie
tės vis dėlto buvo plačiai viešas 
reikalas, jų auditorija gausi ir 
labai įvairi. Okupacijų sąlygose 
savo pačių ir universiteto labui 
reikėjo laikytis tam tikro atsar
gumo, ir nevisada buvo pato
gu išsikalbėti ligi pat dugno. Ši
tai, matyt, jautė ir pats Puti
nas. Kartą vėl jis mane užkal- 

. bina, girdi, ar nebūtų pravartu 
pačiam kietajam tų popiečių 
branduoliui, kokiai 10—12 po
piečių programos “pravadyrių”, 
penktadienių vakarais, kada po
piečių nėra, susirinkti jo paties 
bute. Žinoma, mums to tik te
reikėjo...

Ir anie uždari literatūriniai 
penktadienių vakarai prof. Vin
co Mykolaičio - Putino pastogė
je dar ir šiandien man yra patys 
gražiausieji jaunystės atsimini
muos.

Paprastai sus’rinkdavome Pro 
fesoriaus darbo kambaryje ir 
b'bliotekoj. Pirmiausia kurį lai
ką tęsdavosi koks nors, čia pat
improvizuotas pokalbis viena ar 
kita literatūrine tema. Profeso- 

i rius tokį pokalbį labai gyvai 
moderuodavo, vis pasukdamas 
į kur'? nors šviežią ir mums 
dar mažai girdėtą literatūrinę 
naujieną bei aktualiją. Toliau ką 
nors skaitydavome iš savo atsi
neštinių. Dar vėl au atsirasdavo 
kava, pyragaičiai ir pats Profe
sorius iš stalčiaus išimdavo vie
ną kitą, patį naujausią savo ei
lėraštį. Kai kurie tada išgirsti 
ir ten pat rankrašty mūsų pačių 
savomis akimis matyti posmai 
dar ir šiandien man yra nepa- 

fm’rštami. Paskaitė veną kartą 
, Putinas savo eilėraštį pavadin
tą “Pranašystė”. Pagrindinė to 
eilėraščio mintis buvo tokia, kad 
dabar besigrumianč os žvėriškos 

’ ideologijos žus, ir pasaulyje vėl 
viešpataus meilė, gėris ir g^o- 

I žis. Ir šiandien man ataskamba 
i to eilėraščio paskutinis posmas:

Tikėki: išsipildys pranašystė, 
Bus nutrenkti Apokalipsės 

žvėrys,
Iš kapo pris kels skaisti 

jaunystė,
Ir žemės dulkių Avinėlio 

gėr;s

Vėliau, kiek pamenu, šitas ei
lėraštis buvo atspausdintas 
1944 m. kauliuose išle;sto alma
nacho “Varpai” antrame tome. 
Almanacho su tuo Put’no eilė
raščiu nepavyko čia surasti, tad 
ir negalėjau ten paskelbtojo
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Kolin Barber Shop
4309 W. 63 rd Street
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Kuriam galiu 
mokėti daugiau'’ 

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTO 
TUS AUTOMOBILIUS SUTAUPV 
KITĘ NUO S500 IKI $1 000
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M O V I N G
A VILIMAS
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų
3415 S. LITUANICA tVENUI- 
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Vilniaus universitete kiemas. Saulės apšviefsame, dešiniame rūmti sparne, antrame aukšte, prieš 25 me
tus kaip tik ir vykdavo šiame straipsnyje minimos literatūrinės popietės.

teksto palyginti su aną vakarą 
mums perskaitytuoju. Tačiau 
tas pats eilėraštis yra atspaus
dintas ir 1956 metais Lietuvoje 
pasirodžiusioje Putino rinktinėje 
“Poezija”. Deja, cituotasis pos
mas čia jau turėjo būti “nušva
rintas”, tam tikra prasme nu- 
konkretintas, neminint nei Apo
kalipsės. nei Avinėlio. Posmas 
tada lieka labiau tuščiai bend
rinis, bet lengviau pralendantis 
pro cenzor aus adatos skylutę. 
“Poezijos” knygoje jis skamba j 
taip;

T’kėki: išsipildys pranašystė,
Bus sutramdyti kraugering' 

žvėrys.
Iš griaučių prisikels skaisti 

jaunystė.
Iš kapo dulk ų atgimimo gėris.
Anų motų l’teratūrinės popie

tės ir vakaroj’mai Putino bute 
"ią-s. tu d en” Vilniaus univer-1 
s’teto literatams, buvo tikras į 
dvasios pravėdin’mas. tikri, me- 
d'ciniškai tar’ant, plaučiai, ku
ria/? m?” ir anose sąlygose dar 
nrpiė-’ ma kvėn mti ir jaustis gy- 
v' Tada, gi frontais ir neperžen- ■ 
gipmom’s s enomis buvome oku- ’ 
paciių ir karo akl’nai atskirti j 
nuo kultūrinio pasaulio, nei ži
nios. ne! gandai, kas k'tur vyks
ta. mūsų nepas ekdavo. Ir buvo 
tikrasis stebuklas, kai kartą i 
kažkok'ais keliais mūsų ranko
se atsirado tuo laiku Prancūzi
joje gyvenančio Jono Aisė o po

ezijos rinkinio "Be tėvynės bran
gios” nuorašas. Literatūrinės 
popietės ir ypač uždaresni po
kalbiai su Putinu, jo platus aki
ratis ir jo jaučiamas rūpestis 
mumis padėjo ne vienam leng
viau pergyventi tragiškąją tik
rovę ir bent trumpose valandė
lėse jaustis žmonėmis.

Pabaigai, peršokant į artimes
nę praeitį, geriau sakant,

| į dabartį, kyla klausimas: o 
ka p Putinaą laikėsi jau dešimt
mečius besitęsiančioje antroje, 
pokarinėje bolševikų okupacijo
je, ar jis teroro ir prievartavi
mo grėsmėje tikrai neužsirakino 
ir savo buto durų ir savo dva
sios nuo viso išorinio pasaulio? 
Į šį klausimą vargu dabarties
sąlygose ir aplinkybėse ar įma- 

beveik noma šimtaprocentiniu tikrumu

Prie Vinco Mykolaičio-Putino karsto Rasų kapuose, Vilniuje, birželio 
10 d.

MAROUETTE PARK AMERIKOS LIETUVIŲ SOSTINĖJ!
«> MILIJONŲ PERŠOKUSI BENDROVĖ

CHICAGO SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

3245 S0, MVESTERN AVIE. ' ”I*SO ILL,

CHICAGO SAVINGS AND LOAN BENDROVE vieni nu 
žymesniųjų krašto finansinių įstaigų, aptarnauja uis ip\ 
linkės gyventojus pavyzdingai, saugiai ir pelningai jau vir 
43 metus, visada prisilaikydama saugumo ir iširi -kėdami- 
palyginamai aukštą dividendą Per paskutinius 10 metų 
Chicago Savings išmokėjo savo taupytojams virš 11 m ’.iioim 
lolerių dividendų Chicago;. Taupymo Bendrove stengi---- i,,į| 
tipri finansiškai ir teikti pačius geriausius patarnavimus 

taupymo ir skolinimo nariams
Mes bendradarbiaujame su vietinėmis lietuvių organi

zacijomis noriai prisidėdami darbais ir finansais litui 
ėtn pasiekti geresnių gyvenimo sąlygų Kviečiame visus 

taupymo ir paskolų reikalais kreiptis į Chicagos Taupytu- 
ir Skolinimo Bendrovę išaugusią j virš $84.000 000 turi- 
įstaigą
CHICAGO SAVINGS BENDROVE kviečia visus lietuvius 
ypatingai tuos kurie dar nesate aplankę mūsu Si mik >nu 
dol finansines įstaigos, vienos įdomiausių visoje Chicagoje

atsakyti. Viena tik aišku, kad 
Poetas ligi pat paskutiniųjų sa
vo žemiškųjų dienų domėjosi, 
kas vyksta plačiajame pasauly, 
sekė laisvojo pasaulio lietuvių 
literatūros raidą, galimybių ri
bose noriai palaikė su savo bu
vusiais studentais laiškinius 
santykius, džiaugėsi gaunama iš 
č’a knyga.

Šitai čia užsimenama dėl to, 
kad, Poetui mirus, jau ir čio
nykštėje mūsų spaudoje pasiro
dė priešingų užuominų, lyg ir 
sudarančių įspūdį, kad Putinas 
pastaruoju laiku sovietinėje ver
gijoje vengęs bent kokio kontak
to su plačiuoju pasauliu, nei jis 
domėjęsis laisvųjų lietuvių raš
tija, nei norėjęs ją savo akimis 
matyti.

Šį kreivą įspūdį noriu čia ati
taisyti savo paties patirtimi. 
Vienos ar kitos knygos išėjimo 
proga pastaruoju dešimtmečiu 
su Putinu retkarčiais pasikeisda- 
vome laiškais. Gaudavau iš Po
eto autografuotas naująsias jo 
knygas. Išleidęs ką nors savo, 
atsilygindavau tuo pačiu. Pro
fesorius atrašydavo savo pasta
bas, dėkodamas už “siuntinėlį”, 
kas reikšdavo už knygą. Ir štai 
vienas konkretus pavyzdys, kaip 
Putinas nuoširdžiai ir su džiaugs 
mu sutikdavo kiekvieną naują 
ir tvirtą čionykštės mūsų lite
ratūros žingsnį. Išėjus Antano 
Jasmanto (Maceinos) eilėraščių 
rinkiniui “Gruodui”, pavyko jį 
persiųsti ir V. Mykolaičiui - Pu
tinui. Tada jis laiške, datuota
me Kačerginėje, 1965. VIII. 3, 
rašo: “Nuoširdžiai dėkoju už at
minimą. Antano Jasmanto 
“Gruodas” vertas užimti lietu
vių literatūroje vietą tarp įspū
dingiausių, turiningiausių mūsų 
poezijos rinkinių. Klasinė for
ma čia siejasi su modernaus 
žmogaus išgyvenimais bei įvaiz
džiais”. Ir tai yra žodžiai vieno 
’š didžiausių lietuvių literatūros 
autoritetų, kuriam nei uždangos, 
nei sienos nesukliudė pasi
džiaugti laimėta literatūrine 
vertybe.

Žinome ta'pgi, kad ilgų poka
rio metų laikotarpiu Putinas 
dar profesoriavo tame pačiame 
Vilniaus universitete. Tikime, 
kad ir jaunesnei, tada ten besi- 
monkančiai literatų kartai jis 
buvo tuo pačiu, kuo ir mums 
anais atmintinais 1940—1944 
metais. Neabejojame, kad ir 
jaunesnieji šiandien jį mini taip
gi tik geru ir dėkingu žodžiu.

O štai ir pašaliečio žmogaus 
laiško iš Lietuvos ištraukėlė: 
“Birželio 10 į paskutinę kelionę 

| palydėjom Putiną. Dalyvavau 
'laidotuvėse. Žmonių buvo paly

ginti nedaug. Atsigulė Šalia Jo
no Basanavičiaus Rasų kapinė
se. Su Putino mirtimi nutrūko 
senosios lietuvių poezijos upė. 
Tur būt, dabar negreit pas mus 
atsiras kitas toks poetas, tokios 
plačios erudicijos ir humanišku
mo. Asmeniškai neteko pažinti 
Putino, netgi matyti, bet tie, 
kurie jį pažino, atsiliepia labai 
nuoširdžiai. Baigia išmirti seno- 

’ji poetų ir rašytojų karta... Kla
sikų jau nebeliko”...

ST. ZABRODSKAS
MIESTO IR NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS
Atlieka remonto, perstatymo ir na

mų statybos darbus, cemento darbus 
elektros jrengimus ir kt. Išrūpina 
reikalingus leidimus, iš miesto val
dybos narni) statymui, pertvarkymui 
ir remontavimui.

Visas darbas yra garantuotas ir 
apdraustas.

2040 West 52nd Street 
Telef. — PR 8-7887 

CHICAGO, ILLINOIS 60609
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SIUNTINIAI | LIETUVA
COSMOS EXPRESS

MARQUETTE GIFT PARCEL SERV. 
3 skyriai Chicagoje:

2608 OOth St. Tel. WA 5-2787
2501 HOtli St. Tel. AVA 5-2737
3212 So. Halsted St. Tel. CA 5-1864

Lietuvių bendrove, kuri turi teise 
siuntinius siųsti be tarpininkų tiesiai 
savo vardu iš Chicagos j Lietuva.

Didelis pasirinkimas geriausios rū
šies medžiagų lr kitų prekių žemo
mis kainomis.

E. ir V. Žukauskai

TV, Radio, Stereo, Air-Conditioners

BANGA
Pardavimas ir taisymas

2649 W. 63rd St., Telef. 434-0421 
P. Rudėnas K. šimulis

LEO'S SINCLAIR SERVICE 
5957 So. Western Avė. 

LEONAS FRANCKUS, Sav.
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

Tune-ups ir Motorų Remontas 
Kampas 58th Street 

Telefonas — PRospect 8-9533

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus.

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer A v. 
Chicago, Iii. 60632, Tel. YA 7-5980

TELEVIZIJAS 
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau Už patarnavimą vietoj $3, 
už dirbtuvės darbą $10.00 ir dalys 
Pasiteiraukite apie naujas.
J. MIGLINAS 

2549 VV. 69 St.. n auk.. PR 6-1063

AI%
METAMS
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daugiau Jei pradėsite mažais mėnesiniais indėliais taupyti nuo 
vaiko jaunų dienų, tai nei neapsižiūrėsite, kai sutaupysite mokslui 
reikalinguo pinigus Galite pradėti $2.50. $5.00. $10 00 arba net 
$2500 sumomis į mėnesį Kai padėsite 200 kartų po $25.00, ta> 
susidarys reikalinga suma Tokiu būdu bus užtikrintas jaunimui 
reikalingas mokslas. Vaikams bus lengvesnė ir gražesnė ateitis, o 
tėvams romesnė sąžinė (šio mokslo taupymo skyriaus nereiklu 
sumaišyti su dabar garsinamu Certificatų taupymo skyrium)

Valdyba, direktoriai ir visi tarnautojai Jūsų lauksime
JOHN PAKEL, 8r., Prezidentas

sirinkimams. Susirinkusiems veltui jame teikiame kavą šis kamba
rys yra išpuoštas dideliais Jungtinių Amerikos Valstybių prezidentų 
paveikslais ir trumpomis jų gyvenimo žiniomis Pamatys te įvairių 
rinkinių kabinetą ir daug kitų įrengimų bei patogumų kuriais pei 
metų metus naudojasi mūsų taupymo ir skolinimo nariai

Ypatingai kviečiame vaikų tėvus pradėti taupyti /aikų moks 
lui reikalingiis pinigus. Mes turime specialų skyrių, kuriame tauo-.,mi 
mokslui reikalingi pinigai (College Bonus Savings) Šiame skyriuje 
laikomiems 
iki

Atsilankę pamatysite gėlėmis išpuoštą pirmą Įstaigos muksiu 
Laimės Šaltinėlį Wishing VVelI, per kurį surenkama ii 'sdaimnin 
kasmet įvairioms labdaringoms įstaigoms apie $1,200 00 Pamatysite 
plačiai žinomą didel) Chicago Savings Prezidentinį kambarį. Kuriai- 
yra vietos 200 asmenų ir kuris veltui duodamas organizacijų sn

pinigams mokami patys aukščiausi dividendai. ne'
5‘Zi'ih šiandien mokslas kainuoja nuo $61)00 iki $12 00’1 ir

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MŪSŲ PILNAS PATARNAVIMAS:

VISUOSE 
TAUPYMO 

SKYRIUOSE

Federalinės vyriausybės 
apdraudos įstaigoje visos 

taupymo sąskaitos 
apdraustos iki 

Si.j.otio.uu

PATOGIOS VALANDOS:

1. Insured Family Savings
2. College Bonus Savings
3 Christmas Club Savings
4. Vacation Club Savings
5 Home Mortgage Loans
6. Home Improvement Loans
7 All Types of Insurance

8 Sėli and redee.m U S Bonds
9 S.ifety D posit Boxes

10 Free Community Rooms for
10 your organ zation mceting
10 (Free Coffee)
11 Cash checks and pav all family
11 bil’s with our specia] money

order checks. No service charge 
to members

12 U S Peštai Stamp Mach ne
12 Service
13 We sėli Travelers Check-
14 Save-by-mail Kitš
15 Notary Pub’.ic Service

16. Two large Free Parking Lots
17 Free Theatre tickets two Satur- 

days each month for your chil- 
dren and mothers

18 Christmas party with gifts to 
College Bonus Members

MONDAY .......................... 12:00 P.M.—8:00 P.M. j
TUESDAY .......................... 9:00 A.M.—4:00 P.M.
YVEDNESDAY .............................. Closed All Dav |
THURSDAY ....................... 9:00 A.M.—8:00P.M. l
FRID Ą Y .............................. 9:00 A.M.— 8:00 P.M.
SATURDAY .................. 9:00 A.M.—12:30 P.M.



PLOKŠTELĖ LIETUVIŲ KALBAI pRĮJ pĮ|T|N0 KARSTO VILNIUJ
MOKYTIS

Chicagos Pedagoginis lituanis
tikos institutas neseniai išleido 
plokštelę mokytis lietuvių kal
bos, tiksliau kalbant — jos gar
sų tarimo. Ji vadinasi “Lietu
vių kalbos garsai ir priegaidės”. 
Tekstą paruošė P. L. instituto 
lektorius Domas Velička, tekstą 
įkalbėjo to instituto studentas 
Romas Sakadolskis. Tarimą pri
žiūrėjo Instituto lietuvių kalbos 
lektorius dr. Petras Jonikas.

Plokštelė turi šiuos skyrius: 
balsių tarimas, dvibalsių tari
mas, ilgųjų balsių tarimas, prie
balsių kietumas ir minkštumas,. 
supanašėjusių priebalsių tari
mas, susiliejusių į vieną garsą 
priebalsių tarimas; dvibalsių < 
priegaidė, mišriųjų dvigarsių gerai, 
priegaidė, ilgųjų balsių priegai- trumpas, aiškus, o įkalbėtojo 
dė, trumpųjų balsių priegaidė, 
priegaidžių rūšys.

Ši plokštelė, kaip jos viršely
je pažymėta, yra D. Veličkos 
“Lietuvių kalbos pratimų” I są- ; 
siuvinio priedas. Gali būti klau
simas, kam, kokiems moki
niams, ši plokštelė skiriama. At
sakymą į tai duoda minėtas 
pratimų sąsiuvinis. Jo pratar
mėje pasakyta, kad “Pratimai” 
“pirmiausia skiriami tiems Ins
tituto mokiniams, kurie neaki
vaizdiniu būdu siekia išeiti aukš 
tesniosios lituanistinės mokyk
los kursą”. Išeina, kad Institu
to mokiniai neakivaizdininkai 
yra tokie mokiniai, kurie dar 
nėra baigę, o tik dar eina “aukš 
tesniosios lituariistinės mokyk
los kursą”. Ar Institutas ir to
kių mokinių dar turi? Iki šiol 
mes manėme, kad Instituto stu
dentai turi būti baigę aukštes- 
.niąją mokyklą. Bet jeigu ir to
kių Instituto studentų yra, tai 
“Pratimai”, o tuo pačiu ir jų 
priedas — plokštelė jiems pir
miausia skiriami. Toliau “Prati
mų” pratarmėj pažymima, kad 
“jais gali pasinaudoti ne tik In
stituto, bet ir kitų mokyklų mo
kytojai; o ypač tėvai, kurių vai
kams minėto laipsnio mokyklos 
visai neprieinamos”. Iš to saki
nio išeitų, kad “Pratimai” ski
riami ir mokytojams bei tėvams 
kaip pagelbinė mokymo priemo
nė. Mums atpodo, kad iš tų 
“Pratimų” mokytojai neturi ko 
mokytis, nes tai elementarūs 
dalykai, mokytojų seniai išmok
ti ar bent turėtų būti išmokti. 
Tad “Pratimai” iš esmės moki
nių mokymosi priemonė.

Bet kitas 
Ji gali tikti 
bet ir mokytojams, ypač jau
niems mokytojams, P. L. insti
tutą baigusiems ar jame nesi
mokiusiems savamoksliams (yra 
jau ir tokių). Tokie mokytojai 
gali nieko nežinoti apie bendri
nės kalbos tartį ir praktiškai 
jos nemokėti, jei jų tėvai nėra 
bendrinės kalbos tarmės atsto
vai. Tokiems mokytojams plokš
telė (ar magnetofono juosta) 
yra labai gera priemonė pasi
mokyti bendrinės tarties. Moky
tojai, be abejo, galės ja pasi- 

' naudoti ir dėstydami tarimą mo
kyklose.

Pati plokštelė padaryta labai 
Aiškinamasis tekstas

PATYS ĮSIGYKITE IR KITIEMS 
PASIŪLYKITE ŠILUVOS MARI
JOS šventinimo ir RELIGINIO
KONGRESO Washingtone MUZI
KOS plokštelę:.

PASIKLAUSYKITE ISTORINIU 
ĮVYKIU:

Šiluvos
Religinio Kongreso Momentui

- .<
. .J .M- IM

J. Naujalio Mišių, Dainavos an 
samblio giedamų šventovėje,

Br. Budriūno giesmės “Sveika 
Marija”, atliekamos sol A Pūva 
sario,

J. Štarkos kompozicijos “Tusti 
paliktieji namai”, įdainuotos sol 
R. Mastienčs,

Br. Markaičio “Nenuženk nuo 
akmens, o Marija” giesmės, atlik 
tos sol. Pr. Biėkienės,

T. Brazio dainos ‘O toli, toli' 
sudainuotos New Yorko Lietuvių 
vyrų choro, ir giesmių, giedamų 
tūkstantinės minios

Plokštelės kaina $5.00; ji gan 
narna pas lietuviškų plokštelių pla 
tintojus arba pas leidėją: Šiluva 
Record, 110 W. Lafayette Avė 
Baltimore, Md 21217.

dalykas plokštelė, 
ne tik mokiniams,

(R. Sakadolskio) tarimas tai
syklingas, gana ryškus, balso 
tembras malonus. Dėl vieno kito 
mažmožio, žinoma, galima būtų 
ginčytis, pvz. kaip geriau kir
čiuoti — nosinis ar nosinis (šak
nyje ar priesagoje); reikėtų, 
tur būt, sakyti suskamba (kir
tis pirmam skiemeny), ne su
skamba (antram skiemeny). 
Tačiau aplamai plokštelė, kaip 
pagelbinė priemonė, mokyto
jams (ir mokiniams) bus labai 
naudinga. L. D.

I

— Prieš 40 metų užteko tik 
100 arklių jėgos karo lėktuvui 
na’dvti ore Šiandien 115 sva
ru moteriai reik a250 arklių jė
gos mašinos vykti j mės'nę, 
esančią už vieno bloko.

I Didžiojo poeto V. Mykolaičio- 
• Putino laidotuvių apeigos Vil
niuje buvo atliktos birželio 10 
d., tiksliai prisilaikant iš Mask
vos išsimokyto trafaretinio ce
remonialo, skirto partijos akyse 
tik vidutinės reikšmės teturėju
siems įžymiems asmenims. Ta
čiau partija nepraleido progos 
monopolizuoti tik sau pagarbos 
velioniui pareiškimą. Atsisveiki
nimo metu garbės sargybos vie
tas užėmė partijos sekretoriai 
Sniečkus su Barkausku, rašyto
jų - menininkų politrukas L. Še
petys, komsomolo vadas Mor
kūnas, o iš administracijos — 
Šumauskas su Diržinskaite... Ša
lia jų dar ir mokslų akademijos 
prezidiumas su J. Matuliu prie
šaky, — irgi visi aukštose par
tijos pakopose. Velionis, tiesa, 
buvo mokslų akademijoj. Bet 
ne partijoj.

Santūriai, oficialiai kalbėjo K. 
Korsakas, ir gražbylinga pane
girika išsiliejo A. Venclova, ne
pamiršdamas ta proga ir sa
vęs. Mat, ir jis, jau iš mažens, 
žavėjęsis Putino poezija, o da
bar bekalbąs vardu “mūsų, ku
rie velionį pažinojome, kurie ne 
kartą jautėme jo šilimą, kurie 
iš jo mokėmės gyventi ir dirbti 
literatūrinį darbą”...

Numanantiems, kaip visi tie 
gerbėjai yra dalyvavę velionies 
apipynime izoliacija, kontrole ir 
cenzūra, tos jų pastangos dabar 
■su juo susitapdinti buvo dar vie
nas pergyvenimas veidmainy - 
bės, kuria bolševizmo pataikūnai 
yra užgožę dvasinį gyvenimą 
Lietuvoj.

Tik vienas Vytautas Kubilius, 
literatūros kritikas, taikliai pa
rašė “Literatūroj ir Mene”:

“Šiandien į Rasų smėlį mes pa
laidosime vieną iš didžiausių lie
tuvių rašytojų... Ir visi žodžiai, 
ką besakytum, dabar atrodo 

• tušti ir beprasmiški”.

Atsitiko, kad ta pastaba pa
teko į laikraštį tuojau po Venc
lovos gražbyliavimų...

To laikraščio redakcijai atsi
tiko ir dar dviem ženklais kiek 
teisingiau už kitus laidotojus at
skleisti dvasinę Putino būseną 
jo gyvenimo pavakariais. Įdėjo 
nuotrauką, — ne iš pusamžio, 
kaip kituose laikraščiuose prie 
nekrologų, o iš vėlyvųjų gyve
nimo metų. Ir įdėjo,tris trum
pučius eilėraščius, parašytus 
,1966 metų kovo mėnesį.

Kovo 9 poetas ilgesingai 
ba laisvam sakalui:

Skrieji, sakale, aukštai.
Sakale, toli matai.

kai-

Nors grūmoja tau tolydžio, 
Nesustabdo tavo skrydžio.

Vien tik pats, laisvūne 
paukšti, 

Svaigiame padangių aukšty 
Nesuglausk sparnų.------------

Kovo 16 viliasi, kad galgi jau 
artėja atgimimas:

Atokaitoj vešli žolelė
Pradėjo kaltis...
Tačiau krūtinėj neramu. 
Širdis pilna keistų jausmų, 
Ir prieštaringos mintys 
Pradėjo galvoje vaidintis. 
Ar dar sulauksime giedros? 
Gal iš padangės tolimos 
Parskris dar paukščiai 

neregėti
■

Ir ims čiulbėti
Dainas, kurių neteko dar

girdėti...

Buvo gandas apie “atodrėkį”, 
net apie laisvėjimą... Bet ko
vo 20:

Sugrįžo pūgos ir žiema.
Temperatūra vėl žema.
Nors saulė kopia jau aukštai, 
Tačiau šalti dangaus skliautai. 
Dangaus skliautai pilkšvai 

šalti,
Ir susigūžęs tu jauti,
Kaip tas parskridęs per ankBti 
Padangės svečias vyturys, 
Čiulbėti galios neturįs------
Jauti, kaip baigiasi daina, 
Mirtis jau tyko alkana...”

Tie, paties Putino žodžiai — 
tik apie orą, temperatūrą ir pa
dangės paukščius — bus atsi
sveikinime buvę vieninteliai ak
tualios prasmės pritvinkę žo
džiai. (E.)

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis.

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

MAŠINOS
BERNINA • NECCHI • ELNA • 

PFAFF • KENMORE 
(šveicariškos, vokiškos, Itališkos, ja
poniškos, Slnger Ir kitos). Taisome, 
parduodame ir nuomojame prieina
momis kainomis Ir Sąlygomis. Dar
bas greitas ir sąžiningas. Turime 
dalis, pritaikome pagal skoni kabi
netus. Aptarnaujame Chicagoje ir 
priemiesčiuose. Parduodame ir taiso
me dulkių siurblius.

B & B SEWING MACfflNE OO. 
4214 S. Archer Avė., Chicago, III. 
60632. Tel. 027.0044; 927-0045.

Ved6jas Arvydas M. Dikinis

4192 Archer Avenue • Chicago, Illinois 60632 • Phone VI 7-1141

INSURED

At Standard Federal Savings your savings earn at the highest rate 
paid by any savings institution in Chicagoland.

PER ANNUM. CURRENT RATE

PASSBOOK
SAVINGS

Earnings are added and com- 
pounded four times a year. No 
time reąuirements. No minimum 
amount Additional amounts can 
be deposited at any time in any 
amount

PER ANNUM

6 MONTH 
CERTIFICATES

Designed for savings lnvestors 
who have largo lump sums to 
invest. Issued In minimum 
amount of $10,000.

INSURED SAFETY
Your savings aro protected by our own exceptionally strong 
financial condition and by insurance to $15,000 by the Federal 
Savings and Loan Insurance Corporation, a permanent agency 
of the U. S. Government. Safety for your savings Is a tradition at 
Standard Federal Savings.

.-i
Passbook Savings in by the lOth of the Month Eam from the

ASSETS OVER $116,000,000

STANDARD
FE D E RALtam ta# Im m tai

SAVINGS

LIETUVIŠKI IR AMERIKONIŠKI 
VALGIAI

Atdara kasdien nuo 6:30 vai. ryto 
iki 8 v. v. Sekm. nuo 9v.r. iki 8 v.v.

sav. Teresė Karvelaitienė— T-J. Aguiar

Restoranas Neringa

2632 West 7lst St.,
Telef. — 778-9359

NO FEE! AG.E OPEN! FREE PLACEMENT!

Immediate Openings I
WOMEN TO DO

DOMESTIC WORK
FULL or PART TIME

TOP WAGES. FINEST of HOMES

DOMESTICS UHLIMITED
6007 W. ROOSEVELT ROAD CICERO, ILLINOIS

PHONE — 656 - 8686 It will pay you to investigate.

£llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll|l£ 
I IT W * RADIO (LIETUVIAI) E 

UlnUUII I .V. Sav. DAN LIUTIKAS = 
NAUJU PARDAVIMAS — VARTOJAMU TAISYMAS = 

GREITAS patarnavimas — GARANTIJA — KREDITAM = 
= 2412 WEST 71 n t ST, CHICAGO, ILL. 60629, TEL. — 471-2446 f 
šiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii?

PADIDINTAS DIVIDENDAS VISOM TAUPYMO Sft-TOM.

NUO SAUSIO MEN. I d., 1967 
Sąskaitos apdraustos iki $15,000 

8RIGHT0N SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632

DRAFTSMEN
ARCHITECTURAL & STRUCTURAL 

MECHANICAL DESIGN
Qualified men needed by 50 year old fast growing firm located in 
a modern new plant just North of Wheeling and West of Deerfield. 
Permanent positions in designing and detailing specialty glazed 
structures and eąuipment. Employer will train experienced men in 
specific design approaches. Excellent salary, optstanding benėfits, 
ideal working conditions.

Call Mr. PAUL ULTIS or Mr. CARL RADTKE — 634-3131

Ickes-Braun Glasshouses, Ine.
at Aptakisic Road West of Milwaukee Avė.

AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

Live and Work in BeautifuJ San Francisco Bay Area

SENIOR R. F. ENGINEERS
SENIOR CHEMISTS AND PHYSICISTS

also
SENIOR R. F., ENGINEERING AIDĖS

Excited Gas Products Group has immediate openings for Senior 
R. F. Engineering Aidės — 2 years post high school technical 
education or eųuivalent experience with transmitter or com- 
munications products manufacturer desirable. Employer will pay 
all relocation costs. Send resume or employment history in 
confidence to:

Personnel Manager
TRACERLAB A Division of L.F.E.

2030 Wright Avė. Richmond, Calif. 94804
Phone (415) 235-2633

We are an equal opportunity employer.
% -.^7.,

Kas tik turi gėrę skonį, 
viskę perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI 
FURNITURE CENTER, INC. 

MARQUETTE PK., 6211 S. Western, PR 8* 5875
Vedėjas J. LIEPOMS

Pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 9:30 vai. Kitom dienom nuo 9 iki
6 vai. vakaro. Sekmadieniais nuo 12 iki 5 vai. vakaro



Dainuojam iš visos širdies... Clevelando “Aukuro” koncerto Chicagoje 
detalė. Nuotrauka Uosio Juodvalkio

“Daugelis rašytojų sąjungos

Laiške iš Vilniaus, rašytame 
keletą savaičių prieš sovietinių 
rašytojų suvažiavimą Maskvoje, 
buvo užuominų, prasitariančių, 
kad lietuvių kultūrininkų sluoks 
niuose Vilniuje buvo laukiama 
to suvažiavimo labai smalsiai. 
Iš prasitarimų buvo galima su
prasti, kad tikimasi “šviežio oro 
padvelkimų” tame suvažiavime. 
Turėję bent kiek artimesnių ry
šių su tan suvažiaviman siun
čiamaisiais delegatais iš anksto 
didžiavosi galėsią iš tiesioginių 
šaltinių patirti, “kaip ten buvo”.

Tokį smalsumą, jau po suva
žiavimo, ir viešai paliudijo pats 
“Literatūros ir Meno” redakto
rius V. Reimeris. Grįžęs iš Mask 
vos rašė (birž. 3): "Laikraščiuo
se gausiai skelbta medžiaga ne- 
bepatenkina žingeidžiųjų. Jiems 
norisi ją papildyti asmeniška 
pačių dalyvių nuomone, atskiru, 
tegu net' ir neobjektyviu požiū
riu”...

V. Reimeris, tačiau, nesiryžo 
parašyti.daugiau, negu jau bu
vo viešai rašyta. Neužsiminė 
apie svarbiausią visuotinio smal 
sumo dalyką — apie A. Solženi- 
cino laišką suvažiavimui. To laiš 
ko turinys birželio 3—5 d. pa
sirodė net Paryžiaus ir New 
Yorko laikraščiuose, tai apie jį 
turėjo būti girdėta ir suvažiavi-

mo bent užkulisiuose, nors vie
ši užsiminimai apie jį ir buvo 
užgniaužti. Lietuvoj iš suvažia
vimo grįžusieji gal ir papasako
jo apie tą laišką intymiems 
draugams, bet viešai tyli. Bet, 
kas iš jų nesužinojo, galėjo iš
girsti iš užsienio radijo.

Vakarų spaudos dėmesį nuo 
to drąsaus protesto prieš bolše
vikinę cenzūrą atitraukė tuo 
metu kilęs Izraelio - arabų ka
ras. Ir laisvojoj lietuvių spaudoj 
tas protestas liko tik trumpai 
ir nedaugelio tepaminėtas, nors, 
Lietuvai esant tame pačiame

Pristatome Visokiu Rūšių 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO 
STASYS UTIVINAS, Prez

8039 So. Halsted St., VI 2-1272
Apkainavimą ir prekių pristatyto 

teikiame nemokamai'
Raštinė atdara kasd en ouo 8 va

ii ioAtadL 
D V

ryto Iki 6 vai vakaro 
oiaif iki h vai

MARŲUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMh
IR MĖGĖJAMS

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

3314 Wesf 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

Tel. PR 6-8998

kalėjime, Solzemcino protestas.
be abejo, atitiko ir daugumo lie-1 narių, net delegatų šiame suva- 
tuvių intelektualų nusiteikimus. žiavime žino, kaip jiems patiems 

A. I. Solženicinas, dar Chruš- teko nusilenkti prieš cenzūros 
čiovo laikais pasauly pagarsė- spaudimą ir daryti nuolaidas 
ms’os “Vienos Ivano Denisovi- 
čiaus dienos” autorius (ten jis 
atskleidė autentišką sovietinių 

į baudž:amųjų stovyklų paveiks
lą), dabar savo atv’rame la:ške 
nuogai išrengė bolševikmės cen
zūros s'stemą ligi šiol — net mai sužalotas, 
ir vadinamoio ‘Tberalėj’mo” į 
metu — tabnsJė?;ančą ir lietu- 1 
v'u literątūro bei kūrybinę m'n- 
tį. Stebint — kartais tikras, kar i 
tais tik pas’vaidenančius — re- , 

i žimo kaip ir suVberalėj mo reiš- , 
'kinius Lietuvoje, bet vengiantį 
įklimpti į netikrov;škas iliuzijas, 
■būtina Iš žiūrėti ir į tebeveikian
čias dvasinės “laisvės” sąlygas, 
apie kurias Lietuvos kvislingai 
tyli, bet kurias štai kaip apibū
dina rusas rašytojas:

“Mūsų rašytojams nepripa
žįstama ir nesuteikta teisė reikš
ti savo suvokiamus sprendimus 
apie žmogaus ir visuomenės mo
ralinį gyvenimą, arba savu bū
du aiškinti socialinius klausi
mus bei istorinius patyrimus, 
taip giliai juntamus mūsų ša
lyje.

“Kūriniai, kurie būtų išreiš
kę brandų žmonių mąstymą, ku
rie būtų galėję tinkamu metu 
turėti išganingos įtakos dvasi
nėj srity ar visuomeninės sąmo
nės augime, buvo cenzūros už
drausti ar sužaloti, vadovaujan
tis smulkučiais, savanaudiškais 
ir nacionaliniu požiūriu trumpa
regiškais sumetimais.

“Puikūs jaunų, tuo tarpu dar 
nežinomų autorių darbai šian
dien redaktorių atmetami vien 
todėl, kad, girdi, jie “nepraeis”.

savo knygų mintyje bei struk
tūroje, perrašinėti ištisus sky- 

nuslapius, pastraipas, sa
kinius, dėti blank as antraštes, 
kad tik pagaliau išvystų jas at
spausdintas, nors ir nepataiso-

“Literatūra negal' klestėti 
tarp “leista” ir “neleista”, tarp | 
‘tą gali, o to' negali”. Literatū
ra, kuri nėra savo meto visuo
menės alsavimas, kuri nedrjsta 
perteikti visuomenei jos kančių | 

i ir rūpesčių, kuri laiku neįspėja 
dėl moralinių ir soc'alinių pavo
jų grėsmės, — tokia literatūra 
nenusipelno literatūros vardo; 
tai tik fasadas. Tokia literatūra 
r ustoja savosios visuomenės pa
sitikėjimo, ir išleistieji kūriniai 
vartojami kaip -rymojamasis po
pierius, užuot juos skaičius”. E. j

t

VISIT BEAUTIFUL GRAYMOOR
PILGRIMAGE SEASON

Sundays From June lst Tnrough October 29th
Masses 10:45 11:45 12:45 * St. Anthony Devotions

Special Prayers for Christian Unity
Graymoor 5 miles north of Peekskill, N. Y. on Rt. 9

BUSES LEAVE
Port Authority Bus Terminai 41st & 8th Avė., N.Y.C. 9:15 
Tiekets at Window 17 Buše# Leave' Graymoor at 4:00 p.m.
Tel. LOngoda 5-0375 or LOngacre 4-9484.

in New Jersey call HUbbard 7-4300 (Mohowk)
For further information write

Fr. Guardian S. A. Graymoor Friars Garrison N. Y. - 10524 
Telephone GArrison 4-3671. Code No. 914

IVRITE FOR FREE VISITORS DIRECTORY

am.
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Jtes mokamu ant rišu sutaupų

METROPOLIS-RESTORANASM O V I N G
perkrausto baldus iš arti ir toli.

A. BENIULIS
Chicago, III. 60629, Tel. RE 7-7083

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY

M urdfnrt’irers

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai Pritaik nti paveikslams 
skelbimų rėmai ir metalu aplieti 
rėmai.
2400 S. Oakley Avė., Chicago 

Tel. VIrginiai 7-7258 59

MECHANICAL
ENGINEER

OUR POSITIONS ARE FOR YOUNG MEN WH0 WANT RESPON- 
SIBILITY, CHALLENGE AND A REWARDING CAREER WITH 
THE WORLD’S LEADING INTERNATIONAL MANUFACTURER 
OF MEDICAL AND SURGICAL SUPPLIES.
Degree in Mechanical Engineering reąuired. Recent graduates are 
welcome, as well as the experienced M.E. Position involves machine 
design and development work. We are expanding our staff engineer 
ihg in a non-defense area. We presently have 3 plants in Nebraska 
and currently employ over 1,100 persona.
These are excellent career opportunities with a stable, progressive 
company. Working conditions are topą and our fringe benefits prog- 
ram is second to none.

SALARY OPEN
Send resume in confidence, include education background, type and 
length of experience, and responsibilities of this position.

IVrite, visit or call Personnel Manager. Ph. (402) 564-3181

BECTON, DICKINSON & CO.
0F NEBRASKA

INDUSTRIAL SITE COLUMBUS, NEBRASKA 68601
We are an equal opportuntty employer.

Artesian Restaurant
2432 West 63rd Street (63rd & Artesian)

• Skanūs valgiai
• Geras patarnavimu*

• Paiki atmosfera

PIETOS 
$1.65 & S2.25

'.J

JOKIO LAUKIMO - GREITAS PATARNAVIMAS 
TALPA - 350 SĖDIMŲ VIETŲ

Rezervacijoms skambinkite — 436 - 4622.
Atdara >ekmad iki ketvirtad. 6 v ryto iki 1 v. ryto, penktad ir 

šeštadieniais iki 5 valandos ryto

k. ST. ANTHONY
LOAN ASSOCIATION

Gribamhai
f.ecutive Secr.tary

H W V BM[ SAVINGS & LOAN
4^ 00 H Mm jo««p* r. &ribauRlIUUu |į -“"X'

UHTnTvVTT-—4040 Archer Avė. 11 M RS~~ » 2.^P SWlNG$] Chicago, III. 60632 = 1Midland

Sjoūj i
Telephone CL 4-4470 

August Saldukas 
Chairm.n of the Board
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6538 S VVESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL. — TEL. 476-9009
Vienintelis lietuviškas restoranas su gerais patiekalais, kaip šašlykas, 

šnicelis ir kt.. didelis pasirinkimas vietinių ir importuotų garimu. 
Lietuviškoj jaukioj nuotaikoj galėsite praleisti laiką, skaniai paval

gyti ir atsigaivinti.
Atdara kasdien nuo 3 vai. popiet iki vėlumos, šeštad. ir sekmad. 

nuo 12 vai. d. iki vfilumoa. Visi prašomi atsilankyti.
Savininkai PETRAS IR ANTANINA KAIŠAI

Mūsų erdviose patalpose 
turime didžiausį pasirinkimą 
visų moderniškų ma’dų, elek
trinių krosnių, radijo ir tele
vizijos aparatų, šaldytuvų ir 
k tų namams reikmenų

ROOSEVELT
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

FURNITURE CO-
F. A. RAUDONIS ir

2310 W. Roosevelt Road
Atdara pirmad. ir kotvir. 9—9 vai.,

N. BERTULIS

Tel. SEeley 3*4711
antr., treč ir Šeštadieniais nuo

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

home of 
MODERN 

photography

S 
T

P 4

FOTOGRAFAS
ŽAVIOMS NUOTAKOMS

Govvns by Martha

PORTRAITS • CANDIDS 
3213 South Morgan St. YA 7-5858

rF

s
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CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

sąskaitas

LIETUVI, ATOSTOGAUK SMAGIAI!
Pigu. Švaru, šeimoms ir pavieniams 200 pėdų nuo Atlanto. 

Atsilankę nesigailėsite.
Florida Surfside resortas. Pompano Beach,

710 South Ocean Blvd. (A-l-A).

Kviečia: sav. E. RUDAITIS ir K. JUŠKENAS
Tel.: Chicago LA 3-9219. Florida: Area code 305-942-2400

1
I

L>

5
ON 80NUS SAVINGS 

Uniti of $1.000.00 
For 3 Ye»r. 

Oividend. Paid 
Ouarferly 

or Corapounded

B. B. PIETKIEVVICZ, Prez.

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

M Naujas aukštas dividendas 
“ mokamas už investavimo

■
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d. 
aNTKAD lr PENKT.................VALANDOS: pirmad ir ketv.............
AEPTAVl 9 v . Iki 1? v d

.» v. r. Iki 5 ▼. ▼. 
.» v. r. Iki 9 t. t.

Trečlad. uždaryta
*

.......................... ................ '

PAPUOŠKITE BUTĄ NAUJOMIS UŽUOLAIDOMIS. 
DfR SPSPČSIME PAGAMINTI PAVASARIO 

SEZONUI. TIK PASIRŪPINKITE PAS

1447 $o. 49lh Court
CICERO, ILLINOIS • 

Phone (Area Code 312) 6566330

HOURS: Mun.4-8; Tue.., Thvn., Iri. 9-5; S»t. 9.1; Wed. Clo.ed 
$ovi#4» In ty The lOt* Of The Montb WIH ian From Th* l*t.

60650

LIETUVIŠKA VALGYKLA. GRAŽIAUSIAS 
LIETUVIŠKAS RESTORANAS, KURIAME 

GAMINAMI LIETUVIŠKI VALGIAI.

%

Atdara — nuo 6:00 valandos ryto iki 8:00 
i iivalandos vakaro.

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

JADVYGA ir JUOZAS BARTKUS, Savininkai

%

STEIN TEXTILE CO.
urminėmis ka nomis iš tūkstančių jardų užuolaidoms dekoraty
vinių medžiagų, ne iš mažų pavyzdžių, bet iš didelių ritimų: da- 
masko. brokados. “bouele’s’’ ir “fiberglass”.

PIRKSITE NEBRANGIAI IR GAUSITE DOVANĄ.
STEIN TEXTILE bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilnonių, 
šilko nylons, taffeta, aksomo, ANGLIŠKŲ MEDŽIAGŲ paltams 
ir kostiumams siuntimui artimiesiems į Lietuvą ir tolimąjį Sibirą 
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. užddaryta

Nemokama vieta mašinoms pasistatyti už kampo į šiaurę 
Jefferson Street — Chermn’s aikštėje.

Perskaitė Dranga. duokite kitiems pasiskaityti.



Vida Krištolaitytė “Aerial Aųuatic” Nuotr. Ged. Naujokaičio

pločiu. Dr. Jurgis Gimbutas ra
šo apie liaudies buities muzie
jus po atviru dangumi. Anta
nas Rukša tęsia studiją apie 
humanizmą Lietuvoje. Apžval
ginėje dalyje žvelgiama į susi
dariusią situaciją po LB rinki
mų, stebėtojo iš arti aprašomi 
kampuoti įvykiai Amerikos ka
talikų universitete, minimas 
skautininko A. Saulaičio 60 me
tų jubiliejus. V. Jakubėnas ap
taria A. Stempužienės ir D. La
pinsko koncertą, Jonas Rugis 
kelia dviejų kultūrų klausimą, o 
kun. P. Celiešius apsistoja prie 
posusirinkiminių nuotaikų reli
giniame gyvenime. Recenzuoja
mos knygos: A. Gustaičio “Ir 
'atskrido juodas varnas”, dr. K. 
'Račkausko “Lietuvos konstitu
cijos teisės klausimais” ir pla
čiau peržvelgiamos kan. Myko
lo Vaitkaus memuarinės kny
gos.

“Aidus” leidžia lietuviai tėvai 
pranciškonai. Metinė prenume
rata $7.00, administracijos ad
resas: 680 Bushvvick Avė., 
Brooklyn, N. Y. 11221. Reda
guoja dr. Juozas Girnius, 27 
Juliette St., Boston, Mas. 02122.

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

COUNTRY AUTO REBUILDERS 
GR 6 - 7777 24 hour towing service

Karoserijos taisymas, stabdžiai, motorai, tepimas ir 
smulkūs pataisymai

I

FRONT WHEEL ALIGNMENT — WHEEL BALANCING 
BODY AND FENDER VVOKK 

PAINTING, MECHANICAL REPAIR

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

Prieš Vidos Krištolaitytės
Nėra nuostabu, kad šiais lai

kais tiek daug žmonių vadina 
save dailininkais. Nuostabiau, 
kad kartas nuo karto mūsų gy
venime pasirodo dailininkas, ku
ris savo mene išmatuoja tuos 
skirtumus tarp mūsų pavienių 
išgyvenimų, kada mes pasisavi- 
nam išorinę visatą sava patirti
mi. Ir visi tie skirtumai sudaro 
tą laiko spalvą, kuri yra atsi
skleidusi vienam ar kitam dai
lininkui. Vida Krištolaitytė kaip 
tik yra tokia mūsų dailininkė, 
kuri sugeba sugriebti žmogaus 
išgyventus momentus. Mes gi 
sudedam tuos visus išgyvenimų 
Skirtumus ir tą vienišą žmoni
jos skirtumą, vadinamą laiku. 
Gal dėl to ir žmogus yra tik 
laikina apraiška žemėje, kuri 
dailininko pastangomis tampa 
įprasminta. Laikas yra labai dė
kingas menui, neg- pats žmogaus 
gyvenimas yra tik laikotarpis, 
kuris, savyje išgyventas, meniš
kai išsiskleidžia. Tačiau ne visi 
žmonės jaučia savo išgyvenimų 
reikalingumą. Ir tik tie žmonės, 
kurie giliai išgyvena fizinę visa
tos eigą, yra tikrieji dailininkai. 
Jų menas yra mūsų gyvenimas. 
Viena iš tokių yra ir Vida Kriš
tolaitytė.

Ji yra dailininkė visa savo 
prigimtimi. Ji yra dailininkė, 
kuri žiūri ir mato pačia tiesio- 
giniausia prasme. “Mano akis 
yra svarbiausia mano kūno da
lis”, sako Krištolaitytė. Ji žvel
gia į baltas drobės platumas ir 
mato tą tuštybę, kurią užpildy
ti gali tik žmogaus gyvenimas, 
susipratęs būti savu. Ne kokie 
kiti idealai rūpi Krištolaitytei, 
bet žmonės. Ir ji su teptuku, 
lyg su kaltu, išskaptuoja iš dro
bės tuščias vietas ir jas apvel
ka spalvomis. Vešlūs bruožai, 
gilūs brūkšniai, ploni laukai, 
storos dėmės apsiaustos dažais. 
Tai cheminė spalvos dinamika, 
primenanti atominio pasaulio 
įtampos pusiausvyrą. Ir Vidai 
Krištolaitytei ne tiek spalva 
svarbi, bet žmogaus kūno įtam
pa, kuri išlaiko tą pusiausvyrą 
tarp sveiko instinkto ir gamtos, 
tarp alkio ir gėrio, tarp spalvos 
'ir dėmės, tarp nuovargio ir in
tensyvių pergyvenimų, tarp vi
dinio gyvenimo ir fizinės gam
tos atramos taškų.

Turėjom progos pamatyti 
Krištolaitytės tapybos darbus 
Hartforde šiemet. Visi, ku
rie ten buvo, stebėjosi Vidos 
Krištolaitytės tauriu žmogišku
mu, kurį savo paveiksluose ji 
atskleidė. Paprastąjį žmogų ir 
jo gyvenimą čia neužtemdė joks 
debesėlis, uždengdamas tikrąją 
šviesą; jokia saulė neugdė še
šėlių ir nepridengė žmogaus. Ir 
šis atviras pasididžiavimas, ku
ris aiškiai ir teisingai parodo 
žmogų visoj savo gyvenimo iš-

gyventoj didybėj, yra nuolati
nis Krištolaitytės paveikslų 
bruožas. Jos paveiksluose nėra 
kovos su šmėklomis ar prasiver
žimu per šešėliais apgaubtą 

į gamtą. Jos pasaulis yra grynai 
I žmogiškas. Ir jos žmogus yra 
fizinės dalies ir galva, ir širdis. 
Pačios dailininkės gyvenimas 
yra vienintelis jai galimas gy
venimas, kada juo imamasi tvar 
kyti visą išorinę įtampą. Reikia 
čia tik priminti dailininkės pa
veikslus: Sėdinčią moterį, Der
liaus rinkėją, Pietą, Ecce homo.

Menas yra reikšmingas tik 
dvasioje gyvam žmogui. Juo 
žmogus šia prasme gyvesnis, 
tuo labiau jo gyvenimo tąsa yra 
reikšminga pačiam menui. To
dėl ir džiaugsmas ima, stebint 
Vidos Krištolaitytės kūrybą, nes 
joje jauti visą pulsuojantį da
barties gyvenimą ir šių laikų 
žmogų, užsimojusį ne viską nai
kinančiai destrukcijai, bet kū
rybai.

• Kazys Jonaitis - žilvytis, 
SIELOS BALSAI. Eilėraščių 
rinkinys. Iliustravo dail. Vladas 
Vijeikis, Chicago, 1967 m., 74 
psl., kaina $2.00. Formatas 5J/2X 
8% inčo. Autorius — lietuvis 
vaistininkas, vyčių veikėjas, bu
vęs centro valdybos pirmininkas 
ir buvęs jų žurnalo “Vyčio” re
daktorius. Taigi — žmogus, gy
venęs Dievo ir Tėvynės meilės 
idealais, sugebąs valdyti ir 
plunksną, kas atsispindi ir šia
me leidinyje, kurį jis dedikuoja 
Lietuvos vyčiams, gautą už par
duotas knygas pelną skirdamas 
vyčių Stipendijų fondui.

Knygoje daug sentimentalios 
pagarbos religiniams idealams, 
Lietuvai, vyčiams, daug patrio
tinių ir taurių moralinių moty
vų, bet taip pat atsispindi au
toriaus domėjimasis menu, gam
ta, laisve. Eilėraščiai daugiau
sia iš 1920—1922 m., derinasi 
su lietuvių XIX šimtm. pabai
gos ir XX šimt. pradžios eilėda
ra, kur daugiau minties, negu 
poetinių priemonių.

(J. Pr.)

A. Gladkauskas

LULCLl

• AIDAI, 1967 m., birželio 
mėn.., nr. 6. Naujame žurnalo 
sąsiuvinyje dr. V. Mar. antruo
ju tęsiniu jau baigia įdomų sa
vo straipsnį “Tautiškumo klau
simas sovietinėje praktikoje”. 
Statistika ir konkrečiais fak
tais parodomas fizinis ir dva
sinis genocidas, rusų vykdomas 
jų pavergtose tautose. Po pus
lapį poezijos šį kartą duodama 
Sesers M. Jurgitos Saulaitytės, 
Albino Baranausko ir Lietuvoje 
rašančios Janinos Degutytės. 
Spausdinamas A. Zubro disku
sinis straipsnis “Atramos be
ieškant”, kuriame svarstomos 
mūsų bendruomenės ir mūsų 
tautos problemos pasauliniu

S E A R S
HERITAGE MEMOMALSl 

ANTKAPIAI IRI 
PAMINKLAI 

yra pilnai garantuoti 
Sears, Roebuck and Co-

BATHO

KAINOS nuo S74.95; j tą kainą įeina pristatymas ir 
padėjimas ant kapo. Kapinių mokesčiai atskirai.

SUTAUPOTE • APTARNAVIMAS • PATENKINTI

6153 South Western Avė. Tel. HEmlock 4 • 4800
THOMAS J. KEARNS, vedėjas.

5515 SO. DAMEN AVĖ. ALL PHOMES WA 5-8202
JUNE - BIRŽELIO 29, 30 ir JULY - LIEPOS 1 D. D.

Fifth $1.98
CIIOICE OF TWO POPULAR BRANDS OF

CANADIAN VVHISKY Fifth $4.9 8

LAVIE VSOP 10 Year Old Imported
ARMAGNAC Fifth $/J.,98

ROYAL TORO 10 Year Old Imported
PORTUGAL BRANDY Fifth $3.09

Fifth $5.29
GRAIN ALCOHOL 190 Proof U.S.P. Fifth $4..89
GOLD RIBBON NEW YORK ĮSTATE

Champagne, Pink Champagne or
Sparkling Burgundy

SKIP'S Self Service
LIQU0R STORE

BISQUIT 3 STAR COGNAC

BARENFANG Imported German 
LIQUEUR Fifth $5.98

LOWENBRAU or WURZBURGER BEER
Case of 24—12 oz. Throw Away Bottles Case $7.95

HAM.Vl'S BEĖtt
Case of 24—12 oz. Throw Away Bottles $3-49

POPULAR BRAND of Imported
SCOTCH WHISKY Fifth $3.39

______ 3 for $10-00

ELECTRICAL ENGINEERS
Join LITTON INDUSTRIES

Litcom Division of Litton Industries, Ine., has a variety of engineering positions 
in the communicatlons field, offering personai and professional growth opportuni- 
ties to the successful candidates.

Openings Exist in the Foflowing Areas:

CIRCUIT DESIGNERS
Divesified experience ln circuit design 
of analog and digital circuits, strong 
analytic ability and practical experience 
in R&D areas of advance information 
processing systems, baekgrcMjnd wlth 
worst case design and anatysis of cir
cuits using solid statė devices. BSEE re- 
ųuired. MSEE desired with 4-8 years 
experience.

RADIO ENGINEER
Erperienced in HF & VHP ampllfler and 
mixer design desired in allied fields of 
phase locked systems, voltage controlled 
oscillators. AFC and servo systems, 
BSEE required wlth G years experience.

PRINCIPAL ENGINEER
Ezperience required for an Integrated 
circuit and large scale Integrated circuit 
applications group. A knowledge of I.C. 
technology and application is essential. 
Present clrcuitry «and requirements of 
existing and proposed equipment will be 
studied with the goal of redesign using 
L.S.I. circuits. Both linear and digital 
applications exist. Will work with pres
ent engineering group and exlsting I.C. 
manufacturing facilfty to design and 
achive acceptable L.S.I. chips. BSEE 
required. MSEE desired with 6-8 years 
experienca.

Excellent Company
Please call eollect, or s^nd resuine jrese^fc & salary desired tos

BOB AVALTER (914) 636-1620

LITCOM
LeFevre Lane New Rochelle, N. Y. 10802

An Equal Opportunicy Employer

JR. & SR. ENGINEERS
Erperience in application of avallable 
integrated circuits to digital and linear 
circuits. Experience wlth digital regis- 
ters and/or linear amplifiers helpful. 
Will assist in redesign of existing and 
proposed eqūlpment to design using 
large scale integrated chips Jr. & Sr. 
types reqnired. BSEE-MSEE with 2 to 5 
^ars experienqp. Rangės depending on 
experience.

COMPUTER ENGINEERS
Experienced in programming airborne 
computers, systems simulation on scien- 
tifio general purpose digital computers, 
knowledge of aireraft navigation equa- 
tions desirable. BSEE or BS Math with 
6 vaars experience.

DIGITAL ENGINEERS
Exper. on one or more of the fol- 
lowing. Computer archlt’re, Auth- 
metic systein design, Memory de
sign. Input-output system design, 
Application of Integrated circuits 
and large scale integration. Esper. 
vvith airborne computers desirable. 
5-,8 years experience BSME, BSEE 
or MSEE preferred.
Paid Benefits

Ii 1
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PLANINGAS TAUPYMAS PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!
• Pinigų taupymui nereikia važinėti, juos galite atsiųsti paštu, 

nes mes apmokame visas pašto persiuntimo išlaidas.
• Metinis dividendas 4%% išmokamas du kart per metus už

visas taupymo sąskaitas.
PASKOLOS
perkant namus daromos ilgiems termi
nams ir prieinamais nuošimčiais mėne
siniais išsimokėjimais.

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS 

MUTVAL Federal SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 VVEST CERMAK ROAD • CHICAGO ILL. 60608 
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4; (llfff’ĖJ'n 

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; VVednesday closed.
PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS, President

AffS

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS

2533 Wesf 71 st Street 
1410 So. 50fh Avė., Cicero

AIKAT£ AUTOMOBILIAMS STATYTI

KOPLYČIOS

Tel. GR 6*2345 *8
Tel. TO 3-2108*09

•A,5$

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Trys Moderniškos Koplyčios:
4605 - 07 South Hermltage Avenue 

Telefonas — YArds 7-1741-2 
4330 - 34 South California Avenue 

Telefonas LA 3 - 0440 ir LA 3 - 9852

A FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

ParJting Facilities

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpublic 7-8600

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GELINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų laidotuvių 

ir kitų papuošimų
2443 Weat 63rd STREET

Telef. PRospect 8 - 0833 PRospect 8 - 0834

o 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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asosiacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Tel. Virginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. DUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 SO. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138 — 1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 SO. 50th AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003

LAWH FUNERAL HOME
7909 STATĖ RD., OAKLAWN, ILL., Tel. — 636 - 2320

Perskaitę ftrau^, duokite kitiems pasiskaityti.
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ŠIAPUS IR ANAPUS JORDANO

JULY BIRTHDAY5
Jordanas skiria žydus nuo 

arabų, kad daugiau nebesimuš- 
tų, o kad jiems ten būtų links
miau, tai Jungtinėse Tautose 
vyksta draugiški pasikalbėjimai. 
Ir vis taip, vienas už žydą, ki
tas už arabą. Ir lietuviai taip 
pat, vienur ar kitur susirinkę ir 
karingumo laipsnį pakėlę marte 
liu, nesutaria, už kurią Jordano 
pusę galvą guldyti, už arabišką
ją ar žydiškąją. Bet ta Jordano 
upė skiria ne tik arabus ir žy
dus, bet ji teka mūsuose čia vi
sur, pvz. net ir kalbant apie 
sportininkus. Vieni, kad reikia 
likti šioje pusėje, o kiti, kad 
reikia vykti į kitą pusę ir pasi
klausyti kalbų, kaip tu čia ver
gauji amerikoniškiems kapita
listams ir, anot “Vilnies”, badu 
miršti. Vieni galvoja, kad tik 
šioje pusėje galima laisvai kur
ti, gi trys didieji genijai — Mi- 
zara, Morkus ir Margeris galvo
ja, kad anoj pusėj laisviau ir 
ten jie ne kaip čia grafomanais 
vadinami, o plačiosios šalies kū
rėjais, kur, nepataikius šokinėti 
pagal literatūros genijaus enka
vedisto bato skyrius, galima su
sipažinti net ir su Sibirėliu ho
noraro sąskaiton.

Jordanas skiria ne tik arabus 
nuo žydų, bet net ir tėvus, ge
gužines vaikams ruošiančius. 
Vieni sako, kad reikia geguži
nėje duoti žmonėms ir išgerti, 
nes nesą tokio vaiko, kuris ne
būtų matęs tėvo arba tėvo drau
go stiklelio nepakeliančr'o, o ki
ti sako, kad nereikia, girdi, te
gu eina kitur gerti, nes juk pi
nigai ir kitiems reikalingi.

Vieni sako, kad reikia užmirš
ti, jog kažkada kacapas į vago
nus grūdo ir prosu nugarėles 
lietuviams lygino ar virvėmis ža
bojo, mat, reikia dabar žvelgti 
į komunistinį kacapėlį meilės ir 
dialogo akimis. Nes, kas jau pa
dėjo kojeles, tai to vis tiek ne- 
beatgaivinsi ir jam iš to dialo
go su kd|iunistu nebebus 
nuostolio, gi pelno tai, girdi, ga
li būti. Tave gali apšviesti, jog 
sovietijoj taip gerai, kad net pa
vydėti pradėsi, kodėl taip žmo
nės ten taip gerai gyvena, o čia 
tave kankina visokie fondai ir 
aukų rinkėjai. Tiesiog gali į 
grabą nuvaryti. Kiti sako, kad 
kacapėlis jau dabar pasitaisė ir, 
kai veža į Sibirą, duoda van
dens, o kalėjime ne po visais 
pirštais adatas varo, o tik po di
džiaisiais, o be to, duoda visada 
didžiausią laisvę keikti Ameri
ką ir Izraelį, kuris, taip sakant, 
baisus agresorius ir ko gero ne 
tik arabus, bet ir visą Sovietiją 
užkariaus, ir Izraelio žydai su
sijungs su Maskvos žydais.

Ginčai, kaip Jungtinėse Tau
tose tarp arabų ir žydų, vyko 
ir Čiurlionio galerijoj Chieagoj. 
Vieni kitus taip švariai nuprau
sė, kad švaresnių sunku būtų 
besurasti net labiausiai nugy
ventame arabų ar žydų sena
miesčių kvartale.

Cicero mieste lituanistinė val
džia nutarė, kad reikia dar pra
ilginti lituanistinio mokslo me
tus, tačiau kitoje pusėje Jorda
no gyvenantieji nutarė, kad gud 
riems nereikia ilgai mokytis, ir 
K. Donelaičio mokykla sutrum
pino mokslą pora metų. Tegu 

tie Cicero arabai terliojasi, gi 
K. Donelaičio mokykla, kaip Iz
raelis, žaibiškai į vaiko pakau
šį lituanistiką smogia.

Šiaip jau vasarą, prie kurio 
ežero bebūtum, manytume, kad 
nėra labai sveika žaisti arabų 
ir žydų žaidimą ir su savo tau
tiečiu per Jordano upę šakaliu
kais mėtytis arba net ir gero
kais akmenėliais dėl kokios mu
zikinės recenzijos, veikėjavimo, 
knygos aptarimo, ypač dėl ko
kio paveikslėlio, nes kas gi šian
dien nėra dailininkas. Linkim 
kaimynams susitikimų metu ne
žaisti žydų arabų žaidimo, tegu 
jie ten Jungtinėse Tautose per 
Jordaną spiaudo, gi mes vasa
ros atostogų proga kviečiame 
neutraluman A. Gustaičio žo
džiais :
Dažnai taip noris kitus išplūsti, 
Ar juos apverkti ateina ūpas, 
O iš to nori tik atsidusti — 
Ne mano kiaulės, ne mano

pupos. 
L. R.

Lašiniai. Margeris ir 
Amerika

Lietuvoje dr. Margerio išleis
toje knygoje “Mirties kvieslys” 
rašoma: “Su pagaliuku pasmei
gė lašinių gabalėlį if, pakėlęs 
prie akių ilgai žiūrėjo,lyg į ver
tingą brangenybę ar relikviją”.

Kur manote taip buvo? Ogi 
badu stimpančioje Amerikoj, 
Chieagoj, kurios badu mirštan
čius darbininkus Margeris ap
rašo.

GERAS DAKTARAS

Pas gydytoją užeina jaunas 
vyriškis ir sako:

— Laba diena, daktare. Aš 
atėjau tamstai padėkoti už gy
dymą.

— Bet tamsta nebuvai ir ne
si mano pacientas, — nusistebi 
daktaras.

— Taip. Bet tamsta gydei 
mano dėdę. Aš esu jo palikimo 
paveldėtojas.

Prašau du buteliu kraujo

TARYBINIS POKALBIS

Šiaulių restorane susitikę du 
draugai;

— Kaip čia yra, kad tu dar 
nesi kompartijos narys, nors 
užimi tokias atsakingas parei
gas fabrike?

— Visai paprastai, — atsa
kęs pirmasis, — kai būnu išgė
ręs, rajono sekretorius nenori 
manęs įrašyti partijon, o kai 
esu blaivas — aš pats nenoriu 
jon įstoti.

AMŽIUS SOVIETLJO.J

— Pagal vėliausius statistikų 
apskaičiavimus, Sovietų Sąjun
gos piliečiai gyvens šimtą metų.

— Kaip tai?
— Labai paprastai — tiek 

pagal naują ekonominį 
reikia išsimokėti automo-

laiko 
planą 
biliui.

KETVERTUKAS

Studentas, sutikęs ūkininką, 
vedantį du jaučius parduoti, no
rėdamas pasijuokti, sako:

— Na, kurgi taip skubinate, 
net visi trys?

— Tai, dėkui Dievui, kad su
tikome ketvirtą! Keturiese bus 
linksmiau.

Kompromisas
Vienas skaitytojas atsiuntė 

tokio turinio pasiūlymą: "Vyks
ta kova dėl Salomėjos Nėries. 
Gerb. prel. Krupavičius siūlo 
ją dėti ant altoriaus, o kiti kiš
ti į pragarą. Mes siūlome, kai 
baigsis dvikova, patalpinti 
skaistyklon”.

—Ponas, palaukite, aš eisiu 
žmonos paklausiu, kokia mano tuo 
reikalu nuomonė.

ir

Kiepuros tautybe
Lenkas, sutikęs amerikietį, 

sako:
—< Ar girdėjai apie mūsų tau

tietį Jan K epura, žymiausią 
pasaulinį tenorą?
- KW tai, jūsų tautietis?!. 

Jis yra amerikietis, — sako 
amerikietis.

— Jš ko sprendžiate, kad jis 
yra amerikietis ?

—Iš jo vardo ir pavardės. Juk 
jis yra “Janke Pure” — tikras 
jankis, tik jūs rašote neteisin
gai.

— Didžiausias pasikalbėjimo' 
menas yra tyla.

Čia ne laidotuvės, bet kaip “Tiesa” skelbia birželio 12 d. Vilniaus elek
tros skaitiklių gamykloje įvykęs entutziastingas mitingas, kuriame 
darbininkai su džiaugsmu pasmerkė agresorius Izraelį ir Ameriką. Net 
ir mums miela pažiūrėti į tuos linksmus veidus. Nuotr. “Tiesos’”

— Šiais laikais vaikui sunku 
pasislėpti po motinos sijonu; 
tai norėdamas padaryti, vaikas 
turi užlipti ant kėdės.

♦
— Dangų į pragarą būtų ga

lima paversti, angelus patalpi
nus į Vilniaus namus su bendra 
virtuve.

*
— Amerikos politikai stengia

si savo kalbomis visada visus 
pralinksminti, kad jei taip to
liau anekdotus pasakos, tai 
spyglininkus sugundys tapti po
litikais.

*

SIMULIACIJA IR STRATEGIJA
Vienas mūsų kariuomenės va

dų sakydavo:
— Žmagus 

tai kiaulė.
be kara maksla

aukštaitis, suval- 
net ir žemaitis,

Ar tai buvo 
kietis, dzūkas 
visi aiškiai suprato šių žodžių 
prasmę, tik žydeliai nelabai no
rėjo persiimti šiuo mokslu. Prie 
kariuomenės dalinių žydeliai bu
vo kaip linksmasis priedas. Ri
kiuotėje kojos nepakeldavo, ap
sisukti nepataikydavo, o ką be
galvoti apie šaudymą. Kada pri
versdavo šaudyti į taikinį, bū
tinai užmerkdavo akis ir atsuk
davo galvą į šoną. Iš tokio šau
dymo vienintelė geroji pusė bu
vo ta, kad nereikėdavo lopyti 
taikinių, Viską susumavus, žy
deliai buvo laikomi vieni iš ge
riausių simuliantų ir kaipo to
kie daugiausia pakliūdavo į vir
tuves ir sandėlius arčiau viso
kių gėrybių.

Kas be ko, aukštaičiai, suval
kiečiai, dzūkai taipgi ir kapsai 
irgi turėjo savo bendrą strate
giją. Kuopos, kurios pasižymė-

PUDRA IR VANDUO

Berniukas, nučiupęs motinos 
pudrą, pudruojąs!. Tai pastebė
jusi 5 m. sesutė sako:

— Padėk pudrą, tik moterys 
pudruojasi, gi, vyrai prausiasi.

1 VELNIO POKŠTAS

— Ko tu toks linksmas ? — 
klausia senas velnias jaunesnio.

— O, aš uždariau moterį krau 
tuvėj, kur yra 1,000 skrybėlai
čių, bet nėra veidrodžio.

NENORI PER DAUG

Plikas pilietis užėjo į vaisti
nę ir paprašė vaistų plaukų au
gimui sužadinti. Vaistinėje to
kių buvo.

— Ar norite didelį butelį ar 
mažą ? — paklausė vaistinin
kas.

— Mažą, atsakė plikis. Man 
nepatinka labai ilgi plaukai.

— Mūsų nedideliam krašte 
buvo nesunku įžiūrėti ir kaimy
no marškinių sagą.

Liudas Dovydėnas
♦

—Duok pesimistui virvės ga
balą, tai jis pasikars, duok op
timistui virvės gabalą, jis pra
dės cigarų fabriką. 

ATOSTOGOS
Poilsio reikia, poilsio gero: 
skubėkime į gamtą, kur vėjas šnara, 
saulutė kur žaidžia tyram vandeny 
ir kviečia kūnelį gerai pamirkyf, 
pavargusį dulkėse miesto pajuodusio, 
kur juodoji muse ar uodas, 
čiulpia kraują visai jau apmirusį, 
užterštą dulkėm ir užkrėstą virusais.

Sukraukim vaikus, lagaminus, šunis, 
gerai užuspauskim mašinos duris 
ir važiuokim j vasarnamį mielą, 
kur galėsim vėl ištisą dieną 
vaksueti grindis, dažyti moderniškai sieną, 
kalti tvoras ir piauti sužėlusią pievą, 
prakaituot iš peties, kad nebūtų prasčiau 
už kaimyno pastogę, kad būtų mandriau.

Taip jaukiai gamtoj pailsėję, 
paršvilpsim namo tūkstantinėj eilėje 
mašinų linksmai prasitrynę 
(nesvarbu, jei skauda sėdynę) 
daugiau, negu pusę dienos.
Vaikai ir šunys tau lips ant galvos, 
bet namuose vonioj purvą nuplausim 
ir iš naujo sunkios darbo dienos lauksim.

Bima

jo nedrausmingumu, kurios eg
zistavo kaip palaida bala, para
dų, manevrų ir šaudymų metu 
dažniausia išeidavo su pagyri
mais.

Pažiūrėkime, kas atsitinka, 
kada simuliacija sujungiama su 
strategija. Žydai per amžius lai
kyti kaip niekam tikę kariai, 
,per karus su arabais pasirodė 
geriausiais kariais, neužsimerk
dami ir nenusisukdami, nes, kol 
prisimerksi, gali priešas ir pa
sprukti, vieną akį jis laiko visa
da užsirišęs.

Sunku šiais laikais žmogui 
■susigaudyti ne tik politikoje, 
bet ir strategijoje.

Uknolis

— Žmogau, tu šauki gelbėti, bet 
aš negaliu daryti tokio svarbaus i 
veiksmo be kompartijos nutarimo.' gauti.

SPAUDOS APŽIŪRINĖJIMAS
— Turizmas ir realizmas. 

“Chicago Sun Times” birželio 
12 d. išspausdino šią linksmą 
naujieną:

“Vienas žmogelis miręs nuėjo 
dangun. Ten atsiradęs, jis stip
riai nusivylė, nes danguj buvo 
bemaž taip, kaip ir žemėje. Jis 
paprašė vyriausiąjį angelą ir ga
vo leidimą pasidairyti dar ir 
pragare. Nusileidęs pragaran, 
jis nustebo — viskas taip gra
žu, taip tvarkinga, tartum gra
žiausias rojus! Žmogelis grįžo 
dangun ir painformavo vyriau
siąjį angelą, kad danguj nebe- 
pasiliksiąs. Išsikraustė praga
ran. Bet — jo didžiausiam nu
stebimui, pamatė visiškai skir
tingą vaizdą: visur pilna dūmų, 
visur tamsu, niūru, lavonai ne
tvarkingai išmėtyti pakampiuo
se. Stipriai sukrėstas, jis krei
pėsi į šėtoną, klausdamas, ko
dėl viskas čia taip pasikeitė nuo 
jo pirmojo vizito. Šėtonas atsa
kė: “Na, mat, pirmąsyk buvai 
turistas”.

Tai liečia ne pragarą, bet rau
donąjį rojų.

Mintys prakalbų pagerinimui

< — Seniau, važinėjant arkliais, 
mažiau nelaimių būdavo todėl, 
kad atsakomybės turėdavo ir 
arklys, ne vien tik važiuotojas.

*
— Geros jausmų darnos yra 

tas žmogus, kuris, darydamas 
tą pačią klaidą kelintą kartą, 
nepradeda nervintis.

*
— Užuot mylėjęs savo prie

šus, pradėk geriau elgtis su 
draugais.

*
— Optimistas mato šviesą 

dažnai ten, kur jos nėra, o pe
simistas tą nesančią šviesą 
stengiasi užpūsti.

*
— Būk išmintingesnis už ki

tus žmones, bet to jiems nesa
kyk.

♦
— Paskolinta knyga negrąži

nama todėl, kad lengviau pasi
laikyti knygą, negu jos mintis.

♦
— Šampanas Sov. Sąjungoj 

yra toks vynas, kurį geria liau
dis kompartiečių lūpomis.

*
— Senmergė yra nelaiminga4 

neištekėjusi moteris.
♦

— Šis amžius yra ekonomi
jos, nes gali išleisti pinigus, ku
rių neturi arba kurių negali

— Maskva ir Izraelis. Jungti
nėse Tautose kursuoja ši žinia: 
Aukščiausiame desperacijos laip 
sny arabai per Kairą paklausę 
Maskvą, kada ji atpildysianti 
ginklus, kuriuos Izraelis sudau
žė ar į savo sandėlius sukaupė: 
Pirma paklauskit Mošes Daya- 
no, kokių ginklų jam dar trūks
ta.

— Ateizmas, duona ir ožys. 
“Drauge” kun. J. Kubilius taip 
linksmai sprendžia amžinus klau 
simus:

“Ateistas, matydamas ūkinin
ką vedantį parduoti į turgų ožį, 
tvirtintų, kad ūkininkas veža 
ožį parduoti, pagal logiką turė
tų sakyti, kad ožys veža ūkinin- 
'ką parduoti. Dar ryškesniam 
vaizdui susidaryti apie Donie- 

■ los ateisto logiką galima būtų 
dar tokį pavyzdį paimti. Donie- 
los ateistas, radęs savo kamba
ryje padėtą duonos riekę, tu
rėtų tvirtinti, kad tos riekės 
atsiradimo priežastis gali būti 
daugiausia duonos kepalas”.

— Sovietų Sąjungoj, kaip 
skelbia Ki.ng Features Syndi- 
cate, yra ir medžiotojų, tačiau 
tai sukelią nuostabą, nes kaip 
galį j e medžioti pagal partijos 
lin:ją.

M
Rašyk apie pernykštį sniegą 
Bėdon patekusius žioplius, 
Rašyk, jei nori apie nieką — 
Ir niekam niekur neužklius.

— o —

— Ar tavo žmona vis taip pat 
graži, kaip prieš dešimtį metų?

— O taip pat, tik gražiai būti 
ilgiau užtrunka.

Poilsio la:kas yra ne tada, kai iš' 
eini į pensiją, bet kiekvieną vaka 
rą, kada vaikai nueina gulti.

— Šokėjui mažiausia reikia 
smegenų, nes jis duoną pelno 
kojomis.

¥
— Mes turim du automobilius, 

— sako vyras žmonai, — dvi 
televizijas, du tualetus, tai ko
dėl mes negalime turėti dviejų 
nuomonių ?

*
— Vyras, kuris kiekvieno mė

nesio pirmą atiduoda žmonai sa
vo algą, niekada nepateks į bė- 
ią tol, kol paaiškės, kad jis 
gauna atlyginimą du kartu per 
mėnesį.

¥
— Sovietai nemoka Jungti

nėms Tautoms mokesčių todėl, 
kad jie nėra atsakingi už kvai
lus Chruščiovo darbus.

¥
Moterys, užpildydamos bet 

kurią anketą, kur pažymėta 
“amžius” — atsako nesvyruoda
mos — “atominis”.

¥
— Jeigu jos lūpos yra kaip 

ugnis, ir ji dreba, kai tu ją ap
kabini, tai galimas daiktas, kad 
ji serga maliarija.

♦
— Vyro ir mergaitės perio

das yra trumpas laikotarpis 
tarp pieštuko ir šluotkočio.

*
— Jeigu mergaitė gudri, ji 

neturi turėti smegenų.
*

— Viena priežastis, kodėl mes 
tuurime mylėti priešus, yra ta, 
kad jie nieko iš mūsų nesisko- 
lina.

Švaros pamoka

VAGYS IR REALYBĖ

Susijaudinusi ponia telefonuo- 
ja policijai: “Vagys išplėšė iš 
mano mašinos vairą, stabdžių, 
sankabos ir gazo pedalus ir vi
sus instrumentus, kurie būtini 
vairuotojui”.

Policija jau rengėsi vykti į 
nurodytą vietą, kai telefonas 
vėl suskambo. Pasigirsta toji 
pati ponia: “Atsiprašau, kad 
dar kartą trukdau. Viskas tvar
koj. Mat, buvau įsėdusi į užpa
kalinę sėdynę”.
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