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Jautrumas ir atsiribojimas

Vysk. Vincentas Brizgys apie Lietuvos Kankinių 
koplyčios meniškąjį apipavidalinimą

Pažvelkime kad ir j tekią 
visuotinio pobūdžio galimybę. 
Ansamblio vadovas ruošia re
pertuarą. Prieš akis planų, įsi
pareigojimų daug. Vieni prašo 
pasirodyti minėjime, kiti dai
nų šventėje, treti laukia kon
certo. Jei pasiruošimas pri
klausytų nuo gaidų, pianino, 
laisvalaikio ar kūrinių, ku
riuos vadovas noriai skiria an
sambliui, viskas būtų tvarkoj. 
Bet ruoša tikrovėje priklauso 
nuo žmonių, laisvai dalyvau
jančių sambūryje, — nuo jų

t užsiangažavimo, laikysenos, 
drausmės, pritarimo. O labiau
siai nuo neišmatuojamo žmo
giško jautrumo, šita čia an- 
samblinė užuomina, lygiai tin
ka, kalbą prap’ečiant į scenos 
darbuotojų veiklą, į operų bei 
kantatų pastatymus, į mano 
parodas bei literatūros vaka
rus, solistų koncertus ir apla
mai j gana įvairių mūsų kul
tūrinių organizacijų veiklą.

Jautrumas yra teigiamas, 
t dinamiškas variklis. Būtų ga

lima daug nuveikti, jei žmonės 
jautrumą mokėtų panaudoti 
sveikam entuziazmui. Bet, įsi
žeidę dėl mažmožio, kai kurie 
jautruoliai lengvai įpuola į 
dvasinio rūgimo tarpsnį. Tada 
jautrumas pasidaro stabdžiu. 
Būna taip, kad vieno ar kito 
užmojo vadovas, susirūpinęs 
dėl repeticijų nelankymo ar 
dėl pasitaikančio nedrausmin
gumo, išdrįsta pasakyti kietes
ni žodį, — žiūrėk, nuo to są
statas viena kita galva suma
žėja. Pasitaiko, kad po repeti
cijos maestro ar kas nors ki
tas užmiršta nusišypsoti jaut
resnei mimozai, — aure, se
kantį penktadienį viena svarbi 
kėdė lieka tuščia. O po kokio 
nors spektaklio, simpoziumo 
ar festivalio jų laikraštiniuose 
aprašuose, korektoriui neapsi
žiūrėjus, tegu tik būna praleis

ta kuri nors pavardė, tuoj “nu
kentėjęs” grasina pasitraukti 
iš visos lietuvijos, lyg su tuo 
jo žygiu būtų lemtingai su
rištas visos tautos likimas. 
Būna ir juokingų priekaištų iš 
jautrių moralistų pusės, kam 
vadovas mėginąs užsidirbti 
pragyvenimą ir nesekąs vidur
amžių asketų ar romantikos 
menininkų pavyzdžiu. Aplamai 
su priekaištais ir visokiais 
jautrumo niuansais prieinama 
iki keturkampio apskritimo, t. 
y. iki nesąmonės.

Tuo tarpu tie, kurie egzodo 
sąlygose vadovauja meno sam
būriams, ar šiaip naujoms kū
rybos kryptims, atrodo, jaut
rumui progų galėtų turėti žy
miai daugiau, negu eilinis da
lyvis, negu dailininkas ar ra
šytojas, dirbąs vien uždaroje 
savo vienatvėje. Juk ne vieną 
pastatymo vadovą po skystai 
lankomos (repeticijos, ypač 
koncertui artėjant, kamuoja 
priklus klausimas: kodėl tie, 
kurie galėjo ateiti, neatėjo, ir 
ar jie teiksis ateiti kitą kartą. 
Ar nuo tokių abejonių nekyla 
ir jam pagunda irgi atsiriboti 
ir užsidaryti ankštame keva
le? Būkite ramūs. Tikri, pri
tyrę menininkai gyvena ne pa
gundomis, ne atsiribojimais, 
ne rankų grąžymais, o darbu. 
Kūryba ir dar sykį darbu. 
Toks jų likimas. Per anksti 
pasenti jiems nėra lemta. O 
tiesiog gaila, kai neretai vos 
tik pradedą jau vaikščioja su 
pervargusių senių jautrumu.

Todėl padėkime vieniems ir 
kitiems, įvertinkime jaunatviš
ką jų ryžtą ne jubiliejiniais 
banketais, ne liaupsinimais, 
bet pritarimu, bendradarbiavi
mu ir stoišku atlaidumu. To 
paties reikalaudami ir iš jų. 
Palikime mimozišką jautrumą 
šiltadaržiuose ir prieangiuose.

Pr. V.

dokumentacijos, liečiančios būsi
mos koplyčios sienose vaizduo
jamus žmones ir įvykius. Studi
juodamas šią gausią autentišką 
medž'agą, dailininkas ir kuria to 
ar kito istorinio laikotarpio rūbų 
bei kitokių ženklų detales. Visa 
ši kūrybinė paruoša jau tiek pa
stūmėta pirmyn, kad nuo dabar 
dail. V. K. Jonynas vykdo jam 
patikėtus darbus jau galutinėje 
jų formoje ir medžiagoje.

Sutarta, kad, baigus vienos 
sienos skulptūras, jos tuojau oro 
keliu bus išsiųstos į Romą. Tai 
turės įvykti jau kovo mėnesio 
nirmoje pusėje. Antros sienos 
skulptūros bus išsiųstos pora sa
vaičių vėliau. Kiti Lietuvos Kan
kinių koplyčos darbai — alto
rius, grindys, lubos — vykdomi 
Romoje Šv. Petro bazilikos ad
ministracijos parinktų meninin
kų.

Iš viso to. Ir s Ilgi šiol čia ir 
ten suprojektuota ir padaryta, 
aiškėja, kad mūsų lietuviškoji 
ke-nlyčia bus impozantiška ir iš
skirtinai būdinga.

Paėmus kartu šios koplyčios 
visumos ir detalių paruošimo dar 
bus (braižinius, modelius) ir ga
lutinius jų realizavimus, galima 
jau būtų sukurti nemažą š!os 
koplyčios įrengimo muziejų bei 
atitekamą leidinį. Gal tai ir bus 
padaryta. Ypač kai prie viso to 
dar būtų pridėta pačios koply
čios dedikacijos vaizdai bei kiti 
to įvykio atminimai.

Rė kia tikėtis, kad šį mūsų 
tautos paminklą tokioje nepa
prastoje vietoje visi lietuviai 
įvertins ir laiku atsilieps su savo 
konkrečia pagalba, kad po kop
lyčios dedikacijos iškilmių nelik
tų vis dar nebaigtų rūpesčių.

Lietuvos Kankinių koplyčios 
Šv. Petro bazilikoje, Vatikane, 
paruošiamiesiems meno dar
bams artėjant į savo baigminę 
stadiją, koplyčios reikalais be
sirūpinąs vyskupas' Vincentas 
Brizgys neseniai lankėsi dail. V. 
K. Jonyno studijoje (182-39 
Jamaica Avė., Hollis — prie Ja
maica — N. Y.) ir kartu su dai
lininku apž'ūrėjo visus projek
tus ir jau užbaigtus darbus, 
skirtus Lietuvos Kankinių kop
lyčios dekoravimui.

Šito, šiemet įkūnijamo, užmo
jo tema užkalbinę vyskupą V. 
Brizgį, sužinojome eilę faktų, 
kurie, tikimės, bus įdomūs ir 
mūsų skaitytojams.

Pagal paskutinius duomenis, 
koplyčia bus gerokai aukštesnė, 
negu pačioje sumanymo pra
džioje buvo galvota: jos aukštis 
dabar sieks 11 pėdų. Todėl ir 
s'enose įmontuojamos skulptū
rinės figūros dabar galės būti 
ypač impozantiškos. Sienose 
įmontuojami atskiri istorin'a’ as 
menys ir šiaip vaizdai dabT kils 
į daugiau negu 6 pėdų aukštį. 
Dail. V. K. Jonynas jau visa erę 
skulptūrinių detalių yra padaręs 
tikroviniame jų dydyje.

Šalia pagrindinės kankinių te
mos, yra sukurtos dar karaliaus 
Mindaugo, Joga’los, Vytauto ir 
šv. Kazimiero figūros ar vien jų 
veidai. Čia yra daikninko paga
minta. net keli skirtingi jų projek 
tai. Visus tuos model'us lig šiol 
yra matę daugelis kompetentin
gų asmenų - istorikų, menininkų, • 
lietuvių ir nelietuvių. Pats daili
ninkas V. K. Jonynas tuo reikalu 
yra taręsis su eile žymių istori
kų, yra surinkęs daug įdomios |

Posėdis Vatikane 1970 m. sausio 10 d. Lietuvos Kankinių koplyčios Šv. Petro bazilikoje pašventinimo iš
kilmių ruošimo reikalu. Iš kairės: dr. Juozts Gailius, lietuviškųjų programų per Italijos radiją vedėjas, 
prel. Jonas Bičiūnas, Šv. Petro bazilikos kapitulos narys, kun. Viktoras Rimšelis, MIC, tėvų marijonų ge
neralinio namo Romoje viršininkas,'J. E. vysk. Paulius Marcinkus, Šv. Sosto “Istituto Opere di Religio- 
ne” direktorius, J. Em. kard. Antonlo Samore, Sakramentų kongregacijos prefektas, J. E. vysk. Antanas 
Deksnys, Vakarų Europos lietuvių dvasinis vadovas, .prel. Ladas Tulaba, Pop. Šv. Kazimiero kolegijos 
rektorius Romoje, dr. Stasys Lozoraitis, Lietuvos Pasiuntinybės prie Šv. Sosto pirmas sekretorius, kun. 
dr. Pranas Gavėnas lietuvių saleziečių gimnazijos di rektorius, prel. Vincas Mincevičius, Liet. kat. sielo
vados Italijoje direktorius ir įgaliotinis prie Šv. Petro bazilikos, inž. dr. Francesco Vacchini, vyr. Šv. 
Petro bazilikos inžinierius. Trūksta kun. dr. Vytauto Kazlausko, lietuviškųjų programų per Vatikano 
radiją vedėjo. Šie visi, išskyrus kard. Samorė ir vysk. Marcinkų, sudaro iškilmių ruošimo darbo komi
tetą, kurio pirmininku yra vysk. Deksnys ir vicepirm, prel, Mincevičius.

V. K. Jonynas Mindaugo krikštas
(Lietuvos Kankinių koplyčiai Vatikane skulptūros modelis, nuotr. V. Maželio)
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SUSITIKIMAI SU BROLIAIS 
PABALTIEČIAIS

Paskaitos ir pokalbiai lietuvių, latvių ir estų literatūrų 
konferencijoj

Baltų literatūrų konferencija, 
įvykusi Ohio State universitete, 
Columbus mieste, sausio 31 ir va
sario 1 dienomis, suruošta to pa
ties universiteto profesorių Il
sės Lehiste’s ir Rimvydo Silbajo- 
rio pastangomis, sudarė išskirti
nai gerą progą susipažinti su niū 
sų kaimynų ir likimo brolių kū
ryba, pasidalinti kūrybiniais rū
pesčiais, pasikeisti mintimis ir iš 
viso nuoširdžiai pabendradar- 
biauti. Žinodamas, kad apie 
daugelį ten skaitytų paskaitų 
bus “Draugo” puslapiuose pla
čiau rašoma, taipgi, kad kai ku
rie referatai bus vėliau ištisai 
spausdinami ne tik “Lituanus”, 
se ir kitoje mūsų periodinėje 
ties kultūrinio priedo puslapiuo
se ir kitoje mūsų periodinėje 
spaudoje, čia tik trumpai atpasa
kosiu, kas ten vyko, ir supažin
dinsiu su konferencijos daly
viais. Ir šis mano supažindini

mas tebus subjektyvus ir ne visa
da. pilnas ar tikslus, nes tokiu 
trumpu laiku neįmanoma nė 
visko patirti, nė sužinoti.

Posėdžiai prasidėjo šeštadienį 
(sausio 31 d). Konferenciją ati
darė jos tiesioginis globėjas prof. 
Leo Twarog, Slavų kalbų depąr- 
tamento direktorius. Victor Ter- 
ras skaitė kondensuotą ir labai 
sistemingą paskaitą apie “Estų 
poezijos poetinę formą ir kalbos 
struktūrą”. Jis yra Wisconsino u- 
niversiteto profesorius ir šios va
saros semestre Ohio State univer 
sitete dėstys porą rusų literatū
ros kursų (apie Tolstojų ir nau
jąją poeziją). Gunars Salins pa
lietė “Ženklus ir simbolius nau
joje latvių poezijoje”. Referentas 
yra vienas iš stipriausių jaunes
niųjų poetų egzilėje, “Pragaro 
virtuvės” grupės atstovas. Kalbė
jo daugiausia apie Latvijoj šian-

(Nukelta j 2-rą psl.)
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SUSITIKIMAI SU BROLIAIS 
PABALTOMS

(Atkelta iš 1 psl.) 
dien iškiliausią jauna poetę Viz- 
mą Belševicą, kalbą pailiustruo 
damas magnetefoninėj juostoj į- 
rašytomis deklamacijomis.

Mums žinoma literatūros kri
tikė (profesoriaujanti viename 
Montrealio universitete) Ilona 
Gražytė davė lietuviškojo “Že
mės” sąjūdžio profilį, kiekvie
ną to sąjūdžio dalyvį (V. Mačer
nį, J. Kėkštą, K. Bradūną, H. Na 
gį ir A. Nyką-Niliūną) charak
teringai apibūdindama. Valelis 
Zeps (Wisconsino universiteto 
profesorius, kuris šios vasaros se
mestre Ohio State univ. taipgi 
dėstys latvių kalbos ir rusų seno
sios bažnytinės slavistikos kur
sus) kalbėjo apie daktilio vartoji
mą ir nesekmes latvių liaudies 
dainose, pailiustruodamas liau
dies dainų pavyzdžiais. Bostono 
kolegijos profesorė Valda Meln- 
gaile skaitė apie besikeičiančią 
gamtos viziją naujojoje latvių 
poezijoje. Jos paskaita buvo ilius
truota keturių egzilų poetų (Gu
nare Salinš, Linards Tauns, 
Baiba Bičole ir Astride Ivaška) 
kūrybos pavyzdžiais.

Po pietų pertraukos girdėjome 
Bronių Vaškelį (moderniųjų kal
bų departamento direktorius La- 
fayette kolegijoje) skaitantį apie 
Jurgio Baltrušaičio santykį su ru
sų simbolistais; (Prisimintina, 
kad poetas J. Baltrušaitis ir jo 
kūryba buvo tema ir prof. B. 
Vaškelio disertacijos.) Jaan Kap 
linski poeziją nagrinėti turėjęs 
Hellar Grabbi negalėjo atvykti, 
ir jo referatą skaitė Ilse Lehiste. 
H. Grabbi yra vienas iš dviejų 
egzilėje leidžiamų estų kultūros 
žurnalų redaktorius, gi Jaan Ka- 
plinski — vienas iškiliausių 
Šiandieninės Estijos jaunųjų (g. 
1941) poetų. Jo kūrybinėms nuo
taikoms charakteringą eilėraštį, 
laisvai išverstą “Metmenų” žur
nalo nr. 16, pacituosiu, bent 
kiek paįvairinant šį sausą rašinį:

Draugas Šapalas stovi prieš 
žemėlapį

ir rodo pirštu į čeremisų
kalbą;

“Kam naudingos šios visos 
kalbos?”

Draugas Šapalas sėda
mokslininko kėdėn

ir rodo į archeologiją:
“Argi mums to reikia?
Dabarties, draugai,

V. K. Jonynas Karalius Mindaugas V. K. Jonynas Šv. Kazimieras
(skulptūros modelis Lietuvos kankinių koplyčiai Vatikane, (Lietuvos Kankinių koplyčiai Vatikane skulptūros modelis,

nuotr. V: Maželio) - ------ . nuotr. V. Maželio),

dabarties!”
Draugas Šapalas stovi miško 

pakraštyje ir rodo į pempę.
“Kokia gi nauda iš šio

paukščio?”
Draugas Šapalas tikrina sodą 
ir duria pirštu į amžinai

žaliuojantį krūmą:
“Jis tik užstoja saulę ir niekad 

. neneša vaisiaus!”

Draugai, atėjo laikas durti 
pirštu į draugą Šapalą.

Pakartojant visus Juo pačius 
žodžius.

Tai poetas revoliucionierius, to
kio tipo, apie kokį savo laiku is
panų rašytojas ir filosofas Orte
ga y Gasset yra pasakęs: “Juos 
arba reikia nušaut, arba bandyt 
suprast.” Paskaitoje buvo keletas 
itin puikiai išverstų J. Kaplinski 
eilėraščių, kuriuos I. Lehiste nė 
kiek neblogiau paskaitė. Poetė 
Astridė Ivaška (I. Lehistes prista
tyta, kaip meistriška estų kalbos 
žinovė ir puiki estų ir latvių li
teratūros angliškai vertėja) skai
tė apie poetės Baiba Bičole kū
rybą. Bičole irgi yra “Pragaro 
virtuvės” atstovė, priklausanti 
jaunesniajai egzilų poetų kartai 
(g. 1931). Bitutė Ciplijauskaitė 
kalbėjo apie Kazį Binkį, kaip ti
pišką 1920 metų dekados poeti
nės tradicijos atstovą. Būdama 
ispanų literatūros profesorė, ji 
surado daug netikėtų ir stebi
nančių panašumų tarp K. Bin
kio ir kai kurių ispanų futuristij 
kūrybos.

Po trumpos pertraukos atėjo 
eilė dramai. New Yorko univer
siteto profesorius Mardi Valge- 
maee nagrinėjo “Absurdo ritualą 
Paul-Eerik Rummo veikale ‘Pe
lenės žaidimas’ ”, P. E. Rummo 
(g. 1942), dabartinės Estijos poe
tas, yra pripažintas genialiu ne 
tik pačių estų tėvynėje ir egzilė
je, bet ir kitataučių. Paskutiniu 
metu atsiskleidžia ir jo talentai 
dramoje. Absurdo teatro aspektų 
nūdieninės Lietuvos dramoje ieš 
kojo Algirdas Landsbergis, prista
tydamas kai kuriuos Justino Mar
cinkevičiaus, Juozo Grušo ir Ka
zio Sajos veikalus. Buvo rasta, 
kad, nors turiniu ir duodami ge
rą bazę absurdo idėjoms, tie vei
kalai iš tikrųjų nėra “absurdiš
ki”. Latvių rašytoja Ilze Skipšna 
analizavo Latvijoj likusio rašy
tojo Martins Ziverts tragediją a-

Dail. V. K. Jonynas aprodo ir aiškina apsilankiusiems jo studijoje, Netv Yorke, prel. J. Ralltūnui (kai
rėje) ir prel. V. 'Tulabai Lietuvos Kankinių koplyčiai daromų skulptūrų modelius.

Nuotr. V. Maželio

pie Mindaugo mirtį. (Turiu vil
ties, kad pati referentė ją prista
tys ir “Draugo” skaitytojams.)

Baigiamoji šeštadięnio pro
gramos dalis buvo skirta prozai. 
Algirdas T. Antanaitis kalbėjo a- 
pie naujus vėjus šiandieninės 
Lietuvos romane, ilgiau sustoda
mas prie Alfonso Bieliausko1 
(“Kauno romanas”), Mykolo 
Sluckio (“Adomo obuolys”) ir 
Raimundo .Kašausko (“Senojo 
miesto amžius”). Valters Nol- 
lendorfs (buvęs latvių jaunes
niosios kartos kultūros žurnalo 
“Jauna gaita” redaktorius) skai
tė paskaitą tema “Vienišasis na
cionalistas Aivaro Rungis prozo
je”, kurioje iškelta tragiškoji ko
vojančio patrioto situacija tiek 
šioj, tiek ir anoj Atlanto pusėj. 
Tyri Kork pristatė aštuonetą estų 
beietristo Kari Ristikivi istorinių 
romanų. (Jų apžvalgą irgi būtų 
gera pasiskaityti “Draugo” pus
lapiuose). Ivar Ivask supažindi
no su dviejų jaunų dabartinės Es 
tijos beletristų — M. Unt ir E. 
Vetemaa — kūryba.

Visi konferencijos dalyviai tu
rėjo malonumo patirti Rimvydo 
ir šildos Šilbajorių vaišingumą 
jų jaukioje pastogėje, užbaigiant1 
tikrai turiningą ir darbingą die
ną.

Sekmadienį profesorius Sile-

nieks paskaitė apie vėlyviausios 
šių laikų Latvijos novelės sužmo 
giškėjimą. Vytautas Kavolis (so
ciologijos profesorius Dickjnson 
kolegijoje) analizavo besikei
čiančio jauno žmogaus paveiks
lą dabarties Lietuvos literatūro
je, ilgėliau sustodamas ties ke
liais K. Sajos, J. Grušo, M. Sluc
kio, L. Jacinevičiaus ir S. Šalte
nio veikalais. Ilgesnę paskaitą a- 
pie surrealizmą estų literatūroje 
skaitė iš Švedijos atvykęs poetas 
(irgi s; c realistas) limar Laaban, 
ją iliustruo-'amas' pavyzdžiais vo
kiečių ir prancūzų kalbos verti
muose.

Baigiamąją konferencijos da
lį (beje, po gerų pietų šeiminin
kės Ilsės Lehistes globoje) suda
rė diskusinis simpoziumas apie 
literatūrų gimtosiomis kal
bomis ateitį egzilėje. Moderuo- 
jant Ivar Ivaskui (“Books A- 
broad” redaktoriui ir Oklaho- 
mos universiteto profesoriui), 
šnekėjo ne tik simpoziumo na
riai (Ilze Skipšna, Ilmar Laaban 
ir R. Šilbajoris) bn' ariau į- 
sijungę kiti konferencijos daly
viai. Štai keletas jų minčių ir pa
stabų:

IVAR IVASK: 1960 metų de
kados pabaltiečių egzilinėje lite
ratūroje svarbieji įvykiai buvo 
gyvastingumo sumenkėjimas eg

zilų kūryboje ir kūrybingumo 
suklestėjimas gimtuose kraštuo
se. Turiu galvoj ne vien poeziją, 
bet ir prozą, o ypač teatrą, tiek 
Estijoj, tiek ir Lietuvoj; Kokio
mis gairėmis turėtume vadovau
tis ateityje?

ILSE SKIPŠNA: Pagyvinimui 
kraujo transfuzija neišvengia
mai turės plaukti iš krašto. Eg- 
zilai didžiąją dalį savo jau atli
ko. Dabar netgi auditorijos turė
sime ieškotis gimtuosiuose kraš
tuose...

ILMAR LAABAN: Gimtuo
siuose kraštuose, gaila politinė 
situacija nėra pasikeitus. Bet 
koks eksperimentavimas mene 
yra griežtai ribotas... Jeigu šian
dien geresnių literatū/inių kūri
nių, sakykim, kad ir apie 1941 
metų masines deportacijas ran
dame šiahdieninėj Estijoj, o ne 
egzilėj, darosi tikrai liūdna... Ir 
tai ne tik iš politinio, bet ir iš 
moralinio taško žiūrint...

R. ŠILBAJORIS: Aplamai, pri
tariu I. Skipšnai. Lietuviuose pa
dėtis irgi gana nedžiuginanti: ko
kybiškai tvirčiausi — žeminin
kai — daugumoje šiandien ko
ne sustojo kūrę, o jeigu rašo, tai 
ar beparašo ką nors geresnio už

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINTOS 

2858 West 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trefilad 
uždaryta. Ligoniai priimami susitarus 

Ofiso telefonas: PI! 8-3229 
Rez, telef. VVAlbrook 5-5079

Rezld. Telef. 239-4088
DR. K. G. DALUKAS

AKUŠERIJA IR HOTtlBV IjIGOS 
GINEKOLOGINIS CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446
Priima ligonius pagal susitarimą, 
Jei neatsiliepia, skambinti 174-8012

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų Ir Šlapumo Takų 

Chirurgija
Tel. 695-0533 — Elgin
425 No. Liberty Street

Route 25, Elgin, Illinois

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 63-fiios Ir Callfornla 

Vai.: kasdien nuo 6—8 vai. vak
Šeštadieniais 2—4 vai. 

Trefilad. Ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezld. tel. WAlbrook 5-3048

Tel. ofiso HE 4-5849. rez. 388-9233
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 West 71st Street

Vai.: pinu., ketv. 1-4, vakare 7-8. 
antr., penkt. 1-6. trefi. Ir Sešt. tik 
susitarus

Ofiso tel. HE 4-5758

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 West 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadie

niais 2—9 v., šeštadieniais 10—1 p.p. 
Ligoniai priimami pagal susitarimą.

tai, kas jau parašyta? Naujųjų 
reta. Jei ir atsiranda — jų žody
nas labai ribotas. Pagal žodyno 
ribotumą jie turi ieškotis ir ati
tinkamų formų... Gal greitai 
teks kalbėti apie angliškai kal
bančių tautinių bendruomenių 
kūrimą šiame krašte. Jų turi ir 
kitos tautybės. Gal nebereikėtų 
pasitikėti vien kalba, kaip tauti
niai kultūrinio identiteto krite
rijumi?

IVASK: Lietuvių ir latvių lite
ratūros egzilėje yra žymiai gyves
nės negu estų. Norėčiau paklaus
ti: kodėl?

LAABAN: Latvių, o ypač lie
tuvių, yra žymiai daugiau čia 
Amerikoje negu estų.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą, perto®

DR. EDMUND E. GIARA
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street -
TEL. GR 6-2400

Vai. pagal susitarimą: Pirmad. h 
ketv. 1—4 Ir 7—9; antrad. Ir penk 
tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-9900

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
SPF.CTIALYRfi — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING

0449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susltarlma 

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

Akušerija Ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija

6132 S. Kedzie Avė., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

Ofiso tel. PR 8-2220
Namu-rezid. — PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K Š A

VAIKU LIGOS 
2656 West 6Srd Street 

Pirmad., antrad., kevlrt. Ir penkt. 
nuo 12 Iki 8 vai. Ir nuo 6 Iki 8
vai. vak. šeštad. nuo 1 Iki 4 vai. 

Ofs. PR 6-6022 Rez. PR 8-6960
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 West 71st Street
Ofiso vai. kasdien nuo 7 Iki 9 v. v., 
šeftt. nuo 9 iki 12 vai.: arba susita
rus.

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8844 West 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. Ir 6 
Iki 8 vai. Trefilad. Ir šeštad. uždaryta

Ofiso Ir buto tel. OLymplc 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
Vai. kasdien 10-12 Ir 4-7. Trefilad. 
ir šeštad. tik susitarus.

DR. ALG KAVALIŪNAS
5540 S. Pulaski Rd.

VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO 
SPECIALYBfi

Valandos pagal susltarlma 
Skambint 585-2525
Telef. veikla 24 vai.

Tel. — REUanoe 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojos)
3925 W. 59 Street

Vai.: pirmad.. antrad., ketvlrtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6 - 8 
vai. vak., šeštad. 12-2 vai p. P 
trefilad. uždaryta.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7156 South Western Avenue 

Pirmad., antrad.. ketvlrt. Ir penkt 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. Ir nuo 
6—8 vai. vakare. Trefilad. nuo 
11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p., šeštad
11 vai ryto Iki S vai. p.p.

Ofiso telef. RE 7-1198
Rez. tel. 239-2919

rel. ofiso Ir bato OLymplc 2-4169

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—I vai. Ir 6—8 vai. vak 

Išskyrus trefiladlenlus 
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street
Telef. HEnnlock 6-3545
(Ofiso Ir rezidencijos) 

Valandos pagal susltarlma

Ofiso tel. PR 8-7775. Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 West 63rd Street

Valandos pirmad., ketv. 6—8 vai.
antrad. Ir penkt. 1—4 vai. 

_____ Valandos pagal susltarlmg_____

SKELBKITES “DRAUGE”.

A. T. ANTANAITIS: Estai eg- 
zilai turi neabejotiną daugumą 
Švedijoje, o vis dėl to, kiek čia 
iš bičiulio Mardi Valgemaee su
sidariau įspūdį, jie ir ten yra “ty
lioji dauguma”...

LAABAN: Tai liūdna tiesa...
HENRY GEORGE (Vengrų 

kilmės Michigano universiteto 
germanistikos profesorius, konfe
rencijos svečias, iš Vokietijos at
vežęs sveikinimus iš žymiausios 
estų poetės Marie Under. sulau
kusios jau 80 m., bet dar gyvas
tingos ir kūrybingos): Goethe 
savo didžiuosius darbus parašė 
egzilėje, Italijoje. Hemmingway

(Nukelta į 5 psk).

Ofiso HE 4-1818 REZ PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos
2454 West 71st Street 

(71-os Ir Campbell Avė. kampas)
Pirm. Ir penkt. 2 — 8 p. p. 
Antrad. Ir ketv. 9 — 11 v. r.

Ir 4 — 8 p. p. Šeštad, 9 v. r. Iki 12 d

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai

2618 W. 71st St. — Tel. 737-5148
Tikrina akis. Pritaiko akinius Ir 

“contact lenses”.
Vai. pagal susitarimą- Uždaryta trefi

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR 6-7800: Namu 925-7097 

5159 South Damen Avenue
Valandos tik pagal susltarlma 

Trečiadieniais uždaryta

Telef. — 423-2660
,DR. E. RINGUS

RENTGENOLOGAS,
9760 South Kedzie Avenue

Vai., pirmad. antrad., ketvlrtad Ii 
penktad. 8 v r. Iki 9 r v. Trefi. Ir 
šeštad. 8 v. r Iki 8 v. popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTIIOPEDIJOS LIGOS 

2745 West 69th Street 
Tel. 737-2290: ofiso ir rezidencijos
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By nppolntment)

DR. LEONAS SEIBUTIS
lukštų, Pūslės ir Prostatų 

Chirurgija
Ofisas 2454 W. 71st Street 

Vai.: anrad. nuo 2-5 popiet, 
ketvirtad. nuo 6-8 vakaro.

Ofiso tel. 776-2880; Rezid. 448-5545

DR. ALDONA ŠIMKUS
• AKTU LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS

15542 So. Cicero, Oak Forest, BĮ 
Kabineto tel. 687-2020 

Namu tel. 830-1071
Vizitai pairai susitarimą

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

Ofiso tel. REIIance 5-4410 
Rez. GRovelhlll 0-0617 

Valandos: pirm. Ir ket. nuo 12 vai. 
Iki 2 vai. p.p. Ir nuo 7 Iki 8 v. vak.: 
antr. ir penkt. nuo 12 Iki 2 vai. p.p.
Ir vakarais pagal susltarlma-

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Benilra praktika. ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 7lst Street

TELEFONAS 925-8296 
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—12 
v. r., 2-8 v. vak. Šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. Ir trefilad. uždaryta

Rezld. tel. WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas Ir rez. 2052 W. 69th St. 
Tel. PRospect 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr.. trefi. Ir 
penkt. nuo 2 Iki 4 vai. Ir nuo 6 Iki 8 
v. v. Šeštad. 2—4 vai. popiet Ir kitu 
laiku pagal susltartma.

Of. Tel. HE 4-2123, Namu GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 West 71st Street

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

Trefilad. Ir šeštad. uždaryta

Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 South Albany Avenue 

Vai.: pirm., antrad., ketv. 6—8 vai. 
vak., penkt. Ir šeštad. 2—4 popiet 

Ir kitu laiku pagal susltarlma

Tol. ofiso PR 0-0446, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trefi. ir šeštad. pagal susltarlma

Ofiso tel. 767-2141 Namu 636-4856

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 South Pulaski Road
Vai.: pirmad., antrad., penktad. 1-4 
ir 6-« v. v., ketvlrt. 6-8 v. vakaro. 
Šeštadieniais 11-1 vai. popiet
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Per tiltus 
ir tunelius riedant
Dešimt jauniausių keliauninkų mūsų poezijos greitkelyje

AUG. RAGINIS

Prieš šešerius metus šių eilu
čių autoriui teko pasirodyti vie
name suvažiavime su paskaita 
apie dabartinės lietuvių literatū
ros problemas svetur. Tarp kitų 
dalykų buvo pastebėta, kad vie
ną problemą sudaro trūkumas 
prieauglio. Prabėgus šešeriems 
metams ir dar suvažiavimo dar
bams nepasiekus skaitytojų su 
anuo pranešimu, tektų padaryti 
jame papildymą. Kiek tai liečia 
beletristiką ir dramą, pasilak
čiau prie tuometinių savo išvadų, 
kad iš jauniausių tarpo kaip ir 
nematyti prieauglio. Papildymas 
liestų poeziją, nes po Mackaus, 
Bogutaitės, Sadūnaitės ir Liūnės 
Sutemos jau tektų kalbėti apie 
tokius autorius, kaip S. Marija 
Jurgita Saulaitytė ar Rimas Vė
žys. Taip pat tektų kalbėti ir 
apie jauniausią atžalą, kuri štai 
išėjo su kolektyviu rinkiniu “Til
tai ir tuneliai”.

Knygoje randame dešimtį var
dų. Atidesniam poezijos skaity
tojui jie nebus svetimi, nes jie 
dalyvavo periodinėje spaudoje. 
Ir anaiptol čia atrinkti ne visi. 
kurie rodosi laikraščiuose. Pa
galiau, knygos lapų gal būtų 
vertas ir vienas kitas iš tų, ku
rie tuo tarpu rašo tik sau ir ku
riuos, tur būt, reikėtų kaip nors 
išvilioti į viešumą, šiaip ar taip, 
Čia turime R. Bičiūną, J. Bradū- 
ną, I. Damušytę, K. Gaidžiūną, 
M. Kvietkauskaitę, M. Pakalniš
kytę, T. Pautieniūtę, R. Sakalai- 
tę, L. Svėgždaitę ir A. Zailokaitę. 
Amžiumi iš jų vyriausias yra 
Kęstutis Gaidžiūnas, gimęs 1939 
m. Kaune, o jauniausias — Ra
munė Sakalaitė (1952 m. Kana
doje). Taigi, amžius paslaugus 
lyrikai, nes gan teisingai sako
ma, kad š’s žanras liauniausias 
yra žaliūko metuose.

Knygos įžangoje pastebima, 
kad rinkinys sutelktas, neieš
kant “nei minties, nei formos vie 
nedurno”. Toliau sakoma, kad 
gal vienoda tik šių autorių pa
tirtis: “J’e brendo ne lietuviško 
šilo pavėsy, bet Vakarų civiliza
cijos mūruose. Todėl ir jų kūry
binis pulsas plaka ne betarpiai 
išgyventu rugio varpos lingavi
mu, o greitkelių ritmu”.

Tokiu atveju iš autorių lauk
tum modemistiško braižo, dabar

ties sūkurių ir konvulsijų. O vis 
dėlto kone visi jie savo lyrikoje 
skuba nuo to greitkelio pabėgti 
prie tradicinių lyrikos versmių 
— gamtos. Jurgis Bradūnas, 
dirbdamas laboratorijoje, svajo
ja: “Tenai už lango vilioja gy
vybė”. Indrė Damušytė tolydžio 
veržiasi į gamtą. Žodyje prieš 
savo eilėraščius ji pasisako: 
“Technologijos perteklius numa
rino mūsų jautrumą ir kūrybišku
mą”. Ramunė Sakalaitė renka 
žiedus, dainuoja apie pavasario 
saulę ir vyturėlį. Tą patį būtų 
galima tarti apie Teresės Pau- 
tieniūtės eilėraščius, kuriems bū
dingas gaivus eleginis tonas. O 
“Medžioklėje” ji duoda tarsi ba
ladę ir veda į senovinę gamtą, ir

tiltai ir tuneliai

Jaunųjų antologijos viršelis, da
rytas Giedrės Žumbakienės

šis kūrinys turi individualų vei
dą ir poetinės minties nuoseklu
mą. Aldona Zailskaitė svyruoja 
tarp miesto ir gamtos, nors dau
giau palinkusi į pastarąją. To
dėl jos tartis jau naujoviškesnė
— ir vaizdai. Tačiau “Mitologi
nio triptiko” trečioje dalyje ji — 
tur būt, vienintelė šioje knygoje
— žvilgtelia į mūsų tautosakos 
lobius:

Laukė saulelė 
Gale lauko 

Laumės:
Laumės plaukiančios 

Sidabro valties 
Rąstais.

Kęstutis Gaidžiūnas ir Marika 
Kvietkauskaitė žymisi savo po-

Polinezijos
pavėsy
ČESLOVAS GR1NCEVIČIUS

((Tęsinys iš praėjusio šeštad.)

Geriausia šiuos neaprašomus koralus 
ir visą jūros dugno viešpatiją stebėti specia
liais stikliniu dugnu laiveliais. Tada atsive
ria ir kita grožybė: žuvų spalvingumas ir jų 
įvairumas. Reikia būti žuvų specialistu, no
rint jas surūšiuoti pagal dydį, spalvas ar for
mas. Jokiam akvariume neteko matyti tokio 
gražumo margumyno, spalvų ryškumo ir for
mų keistumo, kaip ten tarp koralų povande
niniam pasauly. Vienintelę “paprastą”, pil
ką žuvį, kokią matėm, buvo ryklys. Jų ten 
nemažai, bet, kaip vietiniai sako, jie žmonių 
bijo, ir nežino, kad kada ką būtų sukandžio
ję-

Verta ir patariama kiekvieną tų svar
biausių ir gražiausių salų — Tahiti, Moorea 
ir Bora-Bora — apvažiuoti aplink sausuma. 
Susisiekimo priemonių yra daug. Tahiti ap
link bus apie 130 mylių, Moorea — 40, o 
Bora-Bora dar mažesnė. Vissas gyvenimas pa
jūry, ir tik vienas vieškelis tėra. Salų vidu

Chicaga Nuotrauka Algimanto Kezio, SJ

ežijos intymiu palytėjimu, nors 
eina skirtingais takais. Gaidžiū
nas kultyvuoja trumpasakę ly
riką, kokioje pasauliniai specia
listai yra kinai ir japonai, čia 
visas menas glūdi: pagauti esmę 
keliais žodžiais, dažnai paimtais 
iš kasdieninės aplinkos. Mūsų 
autor'!us turi savo ryškią lyrinę* 
liniją, kurioje vienur jam. sekąsi 
geriau (“Nakties gėlės”, “šešė
liai”, “Rūkas” ir k.), kitur' kiek 
rup:au (“Varžovai”). Viena iš jo 
problemų būtų kasdienybės at
švaitas taip suinstrumentuoti, 
kad jos sykiu būtų ir nekasdie
niškos. Tokią magiją kaip tik tu 
ri žym;eji kinų poetai. Pačiam K. 
Gaidžiūnui ryžto netrūksta, kaip 
tai matome iš jo pasisakymo: 
“Mano planai ? Rašyti toliau, nes 
dabar sustoti jau neįmanoma. 
Rašyti ir gyventi — jausti, su
prasti, dalyvauti”. Taigi — gerų 
vėjų.

Marikos Kvietkauskaitės ei
lėraščiai turi įspūdžio ir jausmo 
artimumą, kas jau reiškia kiek
vienos lyrikos patrauklumą. Jos 
žodis nuotaikingas, sugestyvus 
ir — esmėje tradicinis. Pasauli- 

iiiėje literatūroje kažkas pana
šaus pasigirsta G. Mistral kūry
boje. Ne be to, kad mūsų jaunoji 
autorė nežinotų platesnio mosto:

Duok man saulėleidžius 
vieną po kito — 
degina mane teisybės

spinduliai.
Duok man naktis 
ir užmerktas akis — 
aš jau per daug mačiau. 
Pagaliau lieka trijulė, kurios 

braiže daugiau ar mažiau drie
kiasi moderni linija. Laima 
švėgždaitė aštriau jaučia miesti
nės civilizacijos krūvį, puoselėja

rys kalnuotas ir ten daugiau lyja nei pakraš
čiuose. Debesys mėgsta aukštumas. Nuo kal
nų verčiasi, srovena gan daug upelių.

Pajūry smėlis gerokai skiriasi nuo mū
siškio: koralų.š ne mineralų kilmės, kiek šiurkš
tesnis. Keisčiausia, kad vietomis smėlis visai 
juodas kaip anglis. Tai sutrupėjusi lava. Šva
ri, bet juoda. Visas kraštas kaip didžiulis miš
kas. Daugiausia palmės. Įdomu, kad veik vi
sos palmės per vidurį liemens apjuostos sli
džios skardos žiedu. Tai apsaugoti vaisius nuo 
žiurkių. Vienintelis pikčiausias sutvėrimas sa
lose ir yra žiurkė, žmonių atvežta, netyčia, 
laivais. Jos nė kaip negalima dabar iškrap
štyti. Kas ten gali atminti visų kitų medžių, 
krūmų ar gėlių vardus, kurie susipynę, suau
gę vietomis daro tikrai be kirvio nepraeina
mą kraštą. Tai tropikinės džiunglės. Tik vie
na žinoma, kad pro tas džiungles galima eiti, 
sėdėti, miegoti — nieko nuodingo, kenksmin
go. Jokio pikto žvėries ar šliužo. Tas ir daro 
šį kampelį rojumi.

Keliaudamas aplink didžiąją Tahiti salą, 
kaip gi nesustosi ir neaplankysi Paul Gau- 
guin muziejaus. Modemus, skoningas kelių 
lengvų pastatų junginys aplink kiemą, su vi
su, kas primena tą didįjį dailininką gyvenu
sį, ir vargusį toj saloj, palaidotą kitoj, mažes
nėj — Hiva-Hoa.

Paskutinis rojaus kampelis

Senajam Testamente pasakyta, kad pra
džioje Dievas įkūrė linksmybių sodą, rojų, ir 
ten apgyvendino pirmuosius žmones. Gal tas 
rojaus gyvenimas būtų išlikęs ir iki mūsų die

MŪSŲ JAUNŲJŲ POEZIJA
Iš "Ateities" išleistos antologijos "Tiltai ir tuneliai"

komplikuotesnį stilių, kuriame 
padvelkia surrealistų mokykla, 
turi išradingų vaizdų bei sąvokų 
ir šen ten pamėgusi' teatrinį mos 
tą, iš kurio ilgainiui tektų išsi
vaduoti. “Rudens paslaptyje” tie 
bruožai gražiai susilydo:

Vargiai į dienos galą vasara 
dar nusitęs: 

Ant žolės jau gelstantys lapai, 
Ant lango vabzdžiai 
Paskutinius poterius kalba. 
Kažkas nematomo baigiasi, 
Kažkas iškeliauja paukščio

sparnuose...
Bet kažkas vėl gimsta lapo

drebuly
Ir man vėl prižada išduoti

naują paslaptį.
Mirgos Pakalniškytės eilėraš

čiai žymisi vaizdais iš namų 
apyvokos ir ruošos, o tarpais 
reklaminio amerikonų pasaulio 
brūkšniais (“Nusišypsok ir gerk 
PEPSI”) ir grafiniu eilėraščio 
patvarkymu, kada viduryje žo
džio pasirodo didžioji raidė ar 
raidės nubyra žemyn. Įdomus ir 
kartu rizikingas yra šeiminin
kės, daugiausia virtuvinio lek
sikono įvedimas, čia mažiausias 
kryptelėjimas į neteisingą pusę 
gali nunešti poeziją, ir atrodo, 
kad autorė yra kryptelėjusi 
tokiuose savo eilėraščiuose kaip 
“Atsiminimų virtuvėje” ir “Žiū
riu”. Todėl tektų paplušėti ties 
tuo subtiliu menu, kurio dėka 
proziški dalykai vieniems tam
po poezija (Rimbaud, T. S. 
E’iot), kai tuo tarpu kitiems tai 
ir pasilieka pluoštu prozos.

Iš visų naujoviškiausiai nu
skamba Remigijus Bičiūnas, da
vęs ir ilgiausią rinkinio kūrinį 
“Also Sprach Eliaarchus”. Pa- 
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REMIGIJUS BIČIŪNAS

(Antras skaitymas
(Iš “Also sprach Eliaarchus ”)

Anuo metu Generolas
Pirmo Pilko Pulko Drąsus Herojus
(Numer's P rmas)
naktimis su Budeliu 
butelius tuština.

(Draugystės Vardu, tai principas svarbus)

atradę paliktą Piemens 
stambiai marmure atžymėtą 
Kieno Nors kapą.

Antroji Karta Karste Kvatoja 
(švelnių arijų migdoma)
M'rtis Mirties patale,
Giltinės amžinoji tyla 
reouiescat in pace.

JURGIS BRADŪNAS

Ruduo

Sukalkėjęs debesio klodas 
ir jame įmūrytos nuogos šakos 
liudijo vėjo mirtį...

Pilka tyla, <
sauso erškėčio drėskimas
tolyje virto duslia balandžio rauda...

INDRĖ DAMUŠYTĖ

Iš rytų

Iš rytų pranašystės atjoja jisai, 
medinio žirgo rudas pranašas... 
atjoja sausroj apdulkėjusiu keliu.

Rankoje gyslos ištemptos.
Rankose sugniaužtos rožės varvina 
kruvinus lapus pakelėj.

Rudo pranašo medinis žirgas 
prajoja miesto apmirusias sienas.

Vidudienio kaitroj
suvysta kruvini lapai,
lieka sutrypti apdulkėjusių basųjų kojų.

KĘSTUTIS GAIDŽIŪNAS

Prie gluosnio

Ji ilsisi, galvą nulenkus.
Miega.
Dažnai ateina prie mano verkiančio gluosnio 
Svajoti pavėsyje.
Galvoju:
Kodėl nėra daugiau gluosnių?

MARIKA KVIETKAUSKAITĖ

Kandis

Dar vieną kartą 
pameluok man.

Kaip besiblaškanti k andis ieško žvakės liepsnos... 
aš noriu tikėti tavim.

Liepsna,
karšta

aštri...
ar galima lengviau numirt?

MIRGA PAKALNIŠKYTĖ

Aerodrome

Pro juodą langą žėrinti akis.
Blizgantis sparnas.
Už plataus koridoriaus,
Už madingų moterų ir už šypsnių,
Už rankų padavimų ir už prabangiškų suvenyrų 
Per rėžiantį pranešėjos balsą

Tavo sudiev.

TERESĖ PAUTIENIŪTĖ

Nude

Ir melsva Nude atsilošė 
baltame fone, 
už galvos užkėlus rankas.
Jos' šypsnio nesimato, 
vien kontūrai, 
gazelės judesio pilni, 
ilgi sąnariai 
lengvai išbrėžti 
Matisso ranka.

RAMUNĖ SAKALAITĖ

Jaunystė

Siela mano 
ieško.
Klaidžioja ji

ne
viena 
ir vieno 
dykumoj; 
klaidžioja ji 
ne viena

ir
viena
migloj.

Siela mano
ieško
taikos,
siela mano
ieško
tiesos.

LAIMA ŠVĖGŽDAITĖ

Rudens paslaptis

Vargiai į dienos galą vasara dar nusitęs: 
Ant žolės jau gelstantys lapai.
Ant lango vabzdžiai 
Paskutinius poterius kalba.
Kažkas nematomo baigiasi,
Kažkas iškeliauja paukščio sparnuos... 
Bet kažkas vėl gimsta lapo drebuly 
Ir man vėl prižada išduoti naują paslaptį.

ALDONA ZAILSKAITĖ

Mitologinis triptikas

1. '
Plukau gulbės 
Juodame stikle,
Nirsta nendrės 
Mėnesienos nušviestoj nakty

Balto pūko gulbės 
Juodų perlų akimis.

2.
Pataikius kulkai 
Žalvarinio angelo širdin,
Nuo bokšto nuvarvėjo 
Rausvos rūdos čiurkšlė.

3.
Laukė saulelė 

Gale lauko
Laumės:

Laumės plaukiančios 
Sidabro valties

Rąstais.

Laumės laukiančios 
Krištolo lašo

šalčio,

Laumės renkančios 
Žodžius burtingon

Valtin,

nų, jei ne žmogaus paikumas sužinoti ir tai, 
ko nebūtinai reikia, kad būtum laimingas. Ta
da žmonės ir neteko rojaus. Norėjo per daug, 
tai nieko negavo.

Tas taikintina ne vien tik pasaulio sutvė
rimo pradžioje, ne vieną kartą, bet gali tik
ti ir mūsų laikams. Kai prieš kokį tūkstantį 
metų į Polinezijos salas atsikėlė žmogus gy
venti, susikūrė nauja rasė, mišinys kaukazie
čių (baltųjų) ir melanidų, ir ten pradėjo ro

jaus gyvenimą. Rojus beveik ir šiandien. Am
žinas pavasaris. Gamta savo dovanomis ide
ali. Niekad nekaršta. Vandenynas teikia žuvį, 
o augmenija viską, ko tik laimingam žmo
gui reikia. Yra toks nuostabus medis duon
medis. Panašus į kaštaną, karpytais lapais, 
žali, kopūsto galvos didumo vaisiai. Keturis 
tokius medžius turi — ir esi išgelbėtas nuo 
visų žemės rūpesčių. Atliekamu nuo valgymo 
laiku gali miegoti arba, ukulėle (panašus į

Moorea — gražiausia iš gražiausių

gitarą, tik mažas, keturių stygų instrumen
tas) skambindamas, stebėti nuo kranto žuvų 
išdaigas. Skanus tas duomedis. Keptas žari
jose primena pyrago ir bulvių su sviestu mi
šinį. Dar kokoso palmės. Jų vaisiai viskam 
tinka, net pieną spaudžia. Iš kamieno ir la
pų galima pasistatyti namelį, stogą uždengti
ir sau būtiną drabužėlį susilipdyti.

Žmonės gyvena dažniausiai mažais kai
meliais. Kartais tam kaimely dar ir kiniečio 
krautuvėlė ar suvenyrų pastogė turistams. Su
venyrai — daugiausia karoliai iš koralų ir 
kriauklių geldelių, medžio drožiniai.

Tahitiečių nameliai nedideli, iškelti ant 
kuolų, kartais bambuko sienom, dažnai vietoj 
langų užtraukta spalvota marška, palmių la
pų stogais. Netoliese prie medžio pririšta tam
posi juoda kiaulė, aplink kapstosi kelios viš
tos, pavėsy žiovauja bedarbis, nežinia kam 
laikomas, šunelis.

Laimingi žmonės

Nedaug ko turi žmonės, bet jiems to už
tenka, laimingi, patenkinti. Laimingesnių 
žmonių neteko sutikti. O kai laimingi, tai ge
ri ir draugiški kitiems, broliški. Ko mažiau
sia pykčio ar nesantaikos. Ne tik tarp savęs, 
bet tokia pat atvira širdim žiūri ir į kiekvie
ną atvykusį. IŠ pirmo žvilgsnio atrodo rūs
tūs, bet tik taip atrodo. Pirmieji pradės kal
binti nepažįstamąjį, šypsotis. Mėgsta puoštis 
gėlėmis. Ne tik moterys, bet- ir vyrai dažnai 
ant galvos dėvi baltų gėlių tiaras. Moters be 

jraudono hibisko ar kitos gėlės plaukuose ne-
,(Nukelta j 4 pušį.)
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pamatysi. Geri laipiotojai į medžius ir dar 
geresni jūrininkai. Plaukioja mažais laiveliais, 
o kad bangos jų neapverstų, prie laivelio pri
taisyta iš vienos pusės gan toli atsikišusi at
rama. Vyrai gerokai panašūs į mongolus, bet 
moterys kažkodėl tų bruožų turi mažai ir 
daugumoj tikros gražuolės. Neaukšto ūgio, 
stipraus sudėjimo, vyresnieji linkę nutukti. 
Juodais plaukais. Jaunų merginų eisenoj daug 
lengvumo, graįštumo. Pagal Krėvę būtų gali
ma pasakyti, kad žingsnį žengė — kaip gul
belė ėjo.

Eini per jų tylų, ramų kaimelį, susitinki 
ką — būtinai pasveikins tave. Savo kalba: 
“Iarana”. Tada pasitaisys ir pridės prancū
ziškai “bon jour”. Kas antras ar trečias dar 
sustos ir išties ranką pasisveikinti. Tuoj pat 
juokiasi, kalbina. Pradėsi su juo šnekėti, pa
siūlys tau apsilankyti jo vargingoj, bet šva
rioj trobelėj, parodys tau savo trijų mėnesių 
vaiką. Džiaugsmas, pasidalintas su kuo nors, 
didėja. .Pavaišins apelsinų, kokoso ir dar kaž
kokių vaisių sunka. Jei neskubi ir pagyrei jo 
naujagimį, tai atsimins, kad turi vietinio, vie-

Tahitiečn, kaimelis

■ik'

Boru - Borą su debesy kepure

*%a»

nintelio bravoro Biere de Tahiti Manuia a- 
laus. Alus1 tikrai geras, kaip biržėnų. Jo mo
teriškė, tau išeinant, už ausies užkiš raudoną 
žiedą.

Tas pats ir su vaikais. Būrelis nuogų vai
kų kapstosi pajūry, bet pamatę praeinantį

“etrangere”, atbėgs ir išties smėlėtas letenė
les.

Kaip gali tokių žmonių nepamėgti, kaip 
gali paskui nepasiilgti tokio nuostabaus, ne
sugadinto, natūralaus žemės kampelio?

Atvyko modernus žmogus, atvežė civili
zuotų blizgučių. Kai kas patiko ir jiems. Pa
vyzdžiui motociklas. Dabar pasidarė šeimos 
idealas turėti tokį tratalą. Reik ar nereik, bet, 
gėlių glėbį priskynusi, tąjį išradimą užsėdusį, 
mergina zuja kelis kart aplink salą.

Gerai daro prancūzai, kad nebando “pri
mityviųjų” mokyti, šviesti, kad nesikiša į jų 
gyvenimą. Galima būtų tiktai juos sugadin
ti. Tačiau prieš prancūzus vieną skundą tu
ri tahitiečiai: anksčiau elgėsi ir rėdėsi labai 
padoriai, bet atvykę prancūzai įsakė mote
rims žymiai daugiau prisidengti... Kito skun
do “imperialistams” jie neturi.

Gyvenimiškų problemų pas juos ko ma
žiausia. Jiems viskas juokinga pačia geriau
sia, pavydėtina prasme. Club Mediterranėe 
pareigūnai, naujai atvykusiems vasarotojams 
aiškina apie vietinius žmones, kraštą, girdint 
ir juokiantis patiems tahitiečiams: “Šitie žmo- 
hės auksiniai, geriausi pasauly, bet jie dirb
ti nei nori, nei moka. J e čia pas mus.dirba 
ne dėl pinigų, o kad jiems malonu čia bū
ti, maišytis, sutikti naujus žmones. Mes neži
nom, kiek iš jų dirba, kiek šiaip sau stum

dosi. Dažnai net pinigų nenori priimti. Mes 
juos mėgstam, jie mus. Sugalvos ką, tą pa
čią minutę mes sriubą virę ir išeis į jūrą pa
braidyti. Ten, kur jie tvarko, negalima nie
kuo pasitikėti. Jei jiems koks darbas nepatin
ka, jie jį atidės rytojui. Rytoj vėl bus ry
toj. Štai paštas: laiškai į Los Angeles gali nu
eiti per tris dienas, gali ir per tris savaites, 
tris mėnesius ar net metus. Žiūrint, kada ta
hitiečiams patiks laiškų maišą pakrauti į lėk
tuvą”.

Tai buvo teisybė: sau išsiųstą, pasitikrini
mui, oro paštu atviruką gavau maždaug po 
trijų mėnesių. Kiti mano draugai dar nega
vo. Kai kas gavo ir po trijų dienų.

Toliau mums aiškino: “Sekmadienį čia 
bus futbolo rungtynės. Mūsų salos komanda 
žais su Raiatea. Neduok Dieve, kad mūsiškiai 
laimėtų. Tada visa sala tris dienas švęs, gers, 
šoks, mėtysis nuodėguliais iš to džiaugsmo, ir 
niekas neateis dirbti. Jūs būsite alkani.”

Ėjom žiūrėti tų rungtynių. Kaip į lietu
viškus atlaidus suplaukė, sugužėjo visi dideli 
ir maži. Net kates prisirišę atsivedė į aikštę. 
Žaidėjai bėgiojo sušilę, publika kaukė, mėtė į 
svečius žaidėjus bananus, po aikštę maišėsi ne 
tik šunys, bet ir vištos su gaidžiais. Rungty
nės baigėsi ne taip jau prastai mums: lygio
mis. Kitą dieną mes nebuvom alkani.

Dar žinome tokią istorijėlę: prancūzai pa

fTahitięčiai šokti (mėgsta

noro gerą padaryti, pasiūlyti geriau ūkinin 
kauti. Reikia tam mokyklos — ją įsteigė. Mo 
orea saloj pastatė modernius rūmus, nudaži 
raudonai stogą, iškėlė vėliavą ir paskelbė mo 
kinių priėmimą. Ilgai laukė mokinių, beni 
kelerius metus. Nesulaukė. Tahitiečiams to 
kia mokykla irgi juokingas dalykas: juk me 
džiai auga ir be jokio mokslo, o pradėti kirs^ 
ti palmes ir sodinti morkas ar ką, tai reik: 
sunkų darbą. O kam iš viso to reikia? Pran
cūzai buvo iš kažkur importavę mokyklai mo
kinių, bet ir tie, sako, išbėgioję. Dabar ir neži
no, ką' su puošniais rūmais daryti.

Civilizacija vis vien savo daro. Viena se
nutė mūsų būrely kalbėjo: “Kai aš buvau ma
ža, mes džiaugėmės, kad galėjome svečiui ką 
nors duoti ar padaryti. Pinigo jokiu būde 
mums neįsiūlydavo. Dabar vaikai, kai jiems 
kas duoda pinigą, jau jį priims. Jų vaikai 
jau paprašys, o vaikų vaikai neprašys, bet pa
tys pinigą paims.

Tai ir kyla nelinksmas klausimas: kaip 
ilgai tas gamtos rezervatas, draustinis išsilai
kys?

Visos nuotraukos autoriaus

-

Per tiltus 
ir tunelius riedant

(Atkelta iš 3 pusi.)

ėmęs tariamai istorinį ar legen
dinį rėmą, autorius tuo būdu pri
sistato su savotiškai klasikine ar 
archaine pakrova, tačiau ją per
skverbia modernia išraiška ir 
temperamentu, staigiais lūžiais, 
kontrastaįs — ir dalimi pozos. 
Žinoma, šio pastarojo bruožo 
ateityje Bičiūnui teks išsižadėti. 
Taip pat tokiame ilgesniame kū
rinyje vedamąją giją būtų gali
ma išvingiuoti pastebimiau. Iš 
dalies atrodo, kad lyg norėta pa
judinti individo problemą visuo
meninėje sąrangoje, ar net da
barties sąvartose, bet galima da
rytis ir kitokių išvadų: pavyz
džiui, eilėraštį pažiūrėti kaip į 
epinį kūrinį, kada poetas nori 
atpasakoti tikrą ar įsivaizduotą 
epizodą, surištą ar nesurištą su 
kurios nors idėjos pravedimu; 
gal norėta kiek ironiškai atskleis 
ti tiesos reliatyvumą ir nesučiuo 
piamumą: “Anuo metu Nietz- 
sche ir Tiesa ir Kristus susitai
kė”.' Beje, toks sakinys stiliaus 
atžvilgiu gali būti ir iš prozos 
veikalo. Tad tektų pasvarstyti, 
kaip išlaikyti poezijos lygmę. Po 
šių žodžių derėtų pridurti, kad 
užmojį R. Bičiūnas turėjo erd 
vų ir įdomų.

“Tiltai ir tuneliai”, kartą įga
vę knygos pavidalą, šiuos auto
rius jau įpareigoja. Kaip atrodo 
iš jų pasisakymų, noro ir ryžto 
jiems netrūksta. Dabar beliktų 
laukti prasiveržimų. Tuo tarpu 
vieną kurį išskirti, kaip visus ki 
tus pranokstantį, dar būtų anks
ti, nors atrodo, kad vienas kitas 
turi poetinių jėgų — kopti. Pa
keliui reikėtų porą dalykų pridė
ti. Vienas iš jų būtų dėmesys for 
mai, kokia ji bebūtų, nes su se
kančiu žingsniu jau į jų eilėraš

čius nebus žiūrima kaip į “ne
drąsius pirmuosius bandymus” 
(taip rašoma įžangoje), o jau 
kaip į rimtesnę pastangą. Antras 
dalykas būtų kalbos, kaip poeti
nio instrumento, prusinimas, 
įvairinimas ir tobulinimas.

Tuo tarpu belieka visai nuo
širdžiai pasidžiaugti: ir vėl met
ūgės !

Malonu ir tai, kas dešimtį jau 
nų autorių po vienu sparnu su
būrė —- “Ateitis”. Tai gal ir nuo
seklu, atsiminus, kad “Ateitis”

nuo pirmų dienų buvo lyg šilta
daržis naujiems lietuvių litera
tūros daigams. To žurnalo skil
tyse pirmus savo eilėraščius pa
skelbė Faustas Kirša, Jonas Ais
tis ir daugelis kitų; ant tvirtes
nių kojų ten atsistojo tokie rašy 
tojai, kaip Putinas, Juozas Gru
šas, Juozas Paukštelis ir dar ne 
vienas. Taigi graži tradicija ne
išblėso ir už jūrų marių.

*

TILTAI ir TUNELIAI. Jaunų
jų poezijos rinkinys. Eilėraščiai: 
Remigijaus Bičiūno, Jurgio Bra- 
dūno, Indrės Damušytes, Kęstu
čio Gaidžiūno, Marikos Kvietkaus- 
kaitės, Mirgos Pakalniškytės, Te
resės Pautieniūtes, Ramūnės Saka- 
laitės, Laimos švėgždaitės ir Al
donos Zailskaitės. Išleido “Ateitis” 
1969 m. Literatūros serijos leidi
nys Nr. 2. Viršelis Giedrės Žum- 
bakienės. Antologija 125 psl., kai
na $2.00, gaunama “Drauge”.

Chicagoje
Čiurlionio galerijos direkt. P. Aleksos atsakymai į 
klausimus >
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RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS
SPALVOTOS TELEVIZIJOS »PARATĄ1

— Girdėjom, kad rengiate di
delio masto dailės parodą. No
rėtume daugiau apie ją sužinoti?

— Taip. Šiais metais užsimo- 
jom rengti didesnio masto bend
rą parodą, kuri apima Šiaurės 
Amerikos, t. y. JAV ir Kanados 
lietuvius dailininkus. Parodoje 
dalyvauti užsiregistravo 49 daili
ninkai su 95 darbais.

— Įdomu, kokios dailės šakos 
ir stiliai bus atstovaujami paro
doje?

— Kaip ir visada, gausiausiai 
pasireikš mūsų tapytojai su savo 
realia tapyba. Be to bus grafikos, 
kolažų ir skulptūros darbų.

— Kuo ši paroda skiriasi nuo 
kitų eilinių bendrų parodų?

— .Šį mėnesį vykstanti paroda 
mus visus simboliškai sujungia, 
parodo mūsų dailininkų visuo

meniškumą ir bendras pastangas 
puoselėti dailę išeivijoje. Šią pa
rodą dedikuojam Vasario 16-tai. 
Parodoje dalyvauja visų dailės 
sričių, stilių ir įvairaus amžiaus 
dailininkai. Be to, šios bendros 
parodos tikslas yra paskatinti be- 
pradedančiuosius, paremti pa
žengusius, pasimokyti iš patyru
sių. Taip pat reikia paminėti, 
kad bus skiriamos premijos už 
geriausius darbus, nepaisant me
ninio stiliaus.

— Kada ir kur paroda įvyks? 
Kas ją rengia?

— Parodos atidarymas įvyks 
š. m. vasario mėn. 14 d. šešta
dienį, 6:45 v. v. Čiurlionio gale
rijoje, Jaunimo Centre, Chicago- 
je, ir tęsis iki vasario 22 d. Pa
rodą rengia Čiurlionio galerijos 
direkcija.

1970 Plymouth-Duster

Kaina nuo $1,995.00
25 mylias su vienu galionu 

PLYMOUTH, VALIANT - BARRACUDA, ROAD BUNNER, 
G T X, FURY — DUSTER

Adolfina Zubienė Senamiestis (aliejus)
Iš jungtinės JAV ir Kanados lietuvių dailės parodos, įvyksiančios ■ 
Čiurlionio galerijoje, Chicagoj, vasario 14-22 d.

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
4030 ARCHER AVENUE — PH0NE VI 7-1515

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perką pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTE R, INC.

J. LIEPONIS

Marquette Pk., 6211 So. Western PR 8-5875
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 

9 iki 6 vai, vak. Sekmadieniais nuo 12 ik 5 vai. vtk.

We Offer To Sorers

SAVINGS CERTIFICATE

52%

F
6 or 12
MONTH
$10,000
or MORE

Savingi certificatei issued 
for six months or ona 
yaar—in minimum 
amounts of $10,000,00, 
and thereafter in 
multiplos of $1,000.00. 
Earningi ar* paid at 
maturity.

75
%

r
6 or 12
MONTH
$5/000
or MORE

per annurn

Passbook Savings 

Accounts

Paid Quarterly
Computed and Paid 

ns ofi
Mar. 31 — June 30 
Sept. 30 — Oec. 31

Savings cartiflcates inued 
for six months or ona 
year-in minimum 
amounts of $5,000.00, 
and tharaaftar in 
multiplei of $500.00. 
E ar n ingi ara paid at 
maturity.

ederal

PETER KAZAMAUSKAS. PRESIDEIMT

ovmgs
ANO LOAN ASSOCIATION 

2212 W. CERMAK RD. 
Chicago. III. 60608 

Vlrginia 7-7747



ARIJU IR LIETUVIŠKU RAINU 
LENKTYNES
Aldonos Stempužienės rečitalis Chicagoje 

BALYS CHOMSKIS

Kuomet esi girdėjęs daug kar
tų dainininką operoj, koncerte ir 
pakartotinai namuose jo plokš
teles, tada įsikala atmintyje lyg 
tam tikra muzikinė figūra, su
kurta iš balso spalvos, technikos, 
muzikalumo ir iš įvairių detalių, 
kurios pasilieka ilgai galvoje 
kaip daugybos lentelė. Atsidūrus 
vėl koncerte, savaime auga 
klausimas: ar bus kas nors nau
jo, ar tik seno pakartojimas, sa
vame lygyje, ar ne? Visa tai, ei
nant į koncertą, labai intriguoja, 
ir linki širdyje solistui laimės.

Aldona Stempužienė pradeda 
rečitalį vasario 1 d.. Jaunimo 
centre Mozarto “Alleluja”, paro
dydama vokalinę discipliną ir 
muzikalumą. Piano yra ekspre
syvus ir dinamiškai puikiai kei
čiamas. Maždaug tokia muzikine 
nuotaika ir forma skamba ir 
Montiverdi “Quattro canti” ir 
Rossini “Non, piu mesta” — iš
lygintu stiliumi šiltai intymiai.

Tačiau žmogaus balsas yra kū
dikiško trapumo instrumentas, 
kurį reikia nuolat maitinti kaž
kokia stebuklinga formule. Jei 
dainininkas ilgai lavinasi piano 
srityje, ir, sistemingai dirbdamas, 
pasiekia, kaip Stempužienė, pui
kių rezultatų, tai, žiūrėk, forte 
netenka platumos ir išraiškos. 
Tokie ženklai pasirodė Donizet-

Detalė iš Metropolitan operos fojė New Yorke. Nuotr. V. Maželio

GEROS NAUJIENOS 
AUTOMOBILIŲ

pirkėjams 
savo giminėms Lietuvoje ir USSR.

! ! !
MES KAIP TIK GAVOME LABAI MAŽA 

KIEKf NAUJAUSIO MODELIO
ZAPOROZEC Z A Z 966 

(43 arklio jėgų)
KAINA $ 1 850.00

Užsakymus priimama tik iki VASARIO 28 D.
Kas pirmas ateina — tas bus pirmas patarnaujamas. 

Skubėkite su savo užsakymu — Pristatymas garantuotas.

PODAROGIFTS, INC.
220 PARK AVENUE SOUTH NEW YORK, N. Y. 10003 

Tel. — 212 - 228-9547

Arba j prie jo prisijungiusias firtmas:

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC. COSMOS PARCELS EXPRESS
716 YValnut Street 
Philadelphia, Pa. 19106 
Tel.: (215) WA 5-3455

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL
AGENCY
1776 Broadvvay
Nevv York, N. Y. 10019

Tel.: (212) 581-6590 — 581-7729

ti, Ponchielli ir ypatingai Verdi 
“La Forza dėl Destino” drama
tinio soprano arijoje. Viskas pa
daryta, visko yra, bet nėra vo
kalinio “kūno ir kraujo”.

Aid. Stempužienės lyrinis mez- 
zosopranas, technika, frazavimas 
daugiau randa išraiškos folklo
re, impresionistinėj ir modernioj 
muzikoj. Jos pačios metų metais 
iškovotas meninis lygis stato ir 
tam tikrus reikalavimus.

Lietuvių trijų generacijų kom
pozitorių grupė šiame rečitalyje 
pristatyta rimtoje meninėje for
moje. Iš Banaičio liaudies dainų 
plaukė lyrizmas, nuoširdumas ir 
paprastumas, o Jakubėno “Gėlėm 
iš šieno” surasta gana originali 
interpretacija.

J. Švedo trys maro posmai iš 
K. Bradūno poemos “Maras” y- 
ra įspūdingas, vidinio konflikto 
kliedėjimas, išreikštas spalvinga 
muzikos technika, kurį solistė at
lieka efektingai, nugalėdama 
sunkų ir rizikingą melodinį de
rinį. V. Montvilos rugiapiūtės 
dainose Stempužienė puikiai su
randa tembrinę, savotišką spal
vą tarp. modernaus akompani
mento ir liaudies dainos.

Solistei akompanavo Darius 
Lapinskas. Koncertą ruošė atei
tininkų meno draugija “Šatrija”.

CORPORATION 
45 West 45th Street 
Netv York, N. Y. 10036 
Tel.: (212) CI 5-7905

SUSITIKIMAI SU BROLIAIS 
PABŪTIEMS

(Atkelta iš 2 pusi.)

— Prancūzijoje ir Ispanijoj. Ga
lima prisiminti ir Adoma Micke
vičių ir daug kitų...

IVASK: Bet tai buvo savano
riška egzilė.

GEORGE: Tiesa, bet vis tiek 
ne savo kraštas. Savotišku būdu 
kiekvienas kūrėjas avangardistas 
gyvena nuolatinėje egzilėje... 
Man atrodo, kad egzilė kūrėjam 
atveria nesuskaitomas galimy
bes.

IVASK: Leidyklos ir. skaityto
jai išnyksta. Kūrėjas negali kur
ti be auditorijos.

VALGEMAEE: Kada gimtaja
me krašte atmosfera, kad ir 
skausmingai liberalėja, egzilėje 
ji vis labiau konservatyvėja. Čia 
savoj bendruomenėj eksperimen
tuoti jau beveik neįmanoma. Ne
bėra nė atmosferos, nė bazės.

V. NOLLENDORFS: Konfe- 
rencijos, kaip šioji yra labai svar 
bus dalykas. Duoda įkvėpimo ir 
impulsų kurti. Gal jaunesnės 
kartos jau ir nebekurs gimtąja 
kalba? Bet juk ir mes patys dar 
nesam seni... Tiesa, auditorija 
mažėja, bet gal mes turėtumėm 
pasidaryti savotiškais trubadū
rais — nelaukti leidėjų, o neš
ti kūrybinį žodį tiesiog į mases. 
Mums reikia jaunos auditorijos. 
Gal reikia pradėti kurti gyvu žo
džiu pristatytiną literatūrą. O ar 
mus kada krašte spausdins — 
abejotina...

IVASK: Rašytojas negali kurti 
praradęs sąlyčio su gyvąja publi
ka... Čia spausdintos knygos vis 
dėlto į krašta pamažu grįžta. So
vietinėj Estijoj išleisti Marie U.n- 
der eilėraščių rinkiniai, keli Ris- 
tikivi romanai ir dar keletas čia 
parašytų veikalų...

ŠILBAJORIS: Mariaus Katiliš
kio čionykštį geriausią romaną 
“Miškais ateina ruduo” prieš ke
letą mėnesių jau išleido ir Lie
tuvoj...

A. ANTANAITIS: Išleido ir 
Tysliavos ir F. Kiršos poezijos 
rinkinius. Spausdino K. Ostraus
ko dramą “Žaliojoj lankelėj”, A. 
Mackaus ir J. Meko eilėraščių 
pluoštus.
G. SALINS: Norėčiau iškelti ge

ros ir pilnos literatūrinės isto
rijos išleidimo klausimą. Gimta
jame krašte leidžiamos yra arba 
nepilnos, arba labai sufalsifikuo
tos. Mes čia turime būrį spe
cialistų akademikų. Jie puikiai 
rašo, bet tautinių literatūrų sri
ty neturi pakankamo pasiruoši
mo, negali šiandieninės literatū
ros įstatyti į tinkamą istorinę 
perspektyvą. Reikėtų duoti sti
pendijas jauniems akademikams 
specialiai tam reikalui pasiruoš
ti.

IVASK: Liūdna, kad mūsų 
jaunieji akademikai nėra tąja 
kryptimi padrąsinami... Knyga, 
kurią apie egzilės lietuvius rašy
tojus anglų kalba paruošė R. 
Šilbajoris ir kurią išleis Oklaho- 
mos universitetas, atrodo bus pa
ti pirmoji, kuri egzilinius rašy
tojus pristatys tokiame sofisti- 
kuotame kritikos laipsnyje ang
liškajam pasauliui...

VALGEMAEE: Estai turi sti
pendijų fondą ir siunčia jaunus 
akademikus specialiai į Helsin
kio universitetą Suomijoj, kad 
ten jie studijuotų estų istoriją ir 
literatūrą. Jie ten pasisemia tik
rai daug žinių, bet kada tik jas 
rimtai ir objektyviai panaudoja, 
sakydami tiesą apie nepriklauso
mojo laikotarpio arba egzilų li
teratūrą, visa egzilinė estų spau
da atsistoja piestu, juos net ko
munistais apšaukia. Atrodo, kad 
tiesaus žodžio niekas nebenori 
girdėti.

(Atsiranda daug pritariančių
jų. Situacija, pasirodo yra ta pa
ti ir latvių ir lietuvių populiario
sios spaudos atžvilgiu. Vienaša
liškumas kūrybos vertinime pri
pažįstamas kaip viena iš priežas
čių, atbaidančių jaunuosius 
skaitytojus.)

(Dar kalbama apie memuari
nę literatūrą.)

LAABAN: Memuarų estai eg
zilėje išleidžia labai daug, bet 
tie memuaristai, kaip taisyklė

turi labai “rinktinę” atmintį: iš 
jos atrenka tik dalykus, tinkan
čius vienam kurpaliui...

(Bekalbant apie panašių kon
ferencijų reikalingumą, ateina ir 
uždarymo metas. Jau laukia au
tomobiliai, lėktuvai, darbas... 
Dar geriau sakant — nelaukia. 
Tenka įsijungt į pačią nemalo
niausią pareigą — atsisveikini
mą...)

Konferencija buvo pavyzdin
gai pravesta ir tvarkoma. Temų 
pasirinkime dalyviai turėjo dide
lę laisvę, tačiau aplamai tema
tika buvo gana įvairi, kad ir be 
griežtesnio sistemingumo. Refe
rentų amžius — tarp 30 ir 45 
metų su pora išimčių į vieną ar 
kitą pusę. Klausytojų tarpe (pub
lika nebuvo kaip nors specialiai 
kviesta) matėsi ir bene aštuone
tas lietuvių studentų, veik visi
jie buvo iš Chicagos. ata ANN0UNC1NG NEWIIIGHERINTERESTON SAVINGS6%

PER ANNUM

ON SAVINGS CERTIFICATES OF $5,000. OR MORE, 2 YEAR MATURITY

5i»
PER ANNUM

ON SAVINGS CERTIFICATES OF $1,000. OR MORE, 1 YEAR MATURITY

5i»
PER ANNUM

ON SAVINGS CERTIFICATES OF $1,000. 0R MORE, 6 MONTH MATURITY

5i«
PER ANNUM

90 DAY NOTICE GOLD EAGLE PASSBOOK ACCOUNT $50.00 MINIMUM

5%
PER ANNUM

REGULAR PASSBOOK ACCOUNT
Interest Is compounded daily and pald quarterly on all accounts. Standard 
Federal pays the highest legal rate of interest on all savings. Deposits re- 
calved by Ihe 10th of any month earn Irom the first of that month. Deferred 
Income Certificates are available at ratas of 6%, 5%%, and 51/4%.

PASSBOOK AND 
CERTIFICATE SAVINGS 

INSURED TO $20,000

STANDA
FEDERA
Savings and Loan Assocldtlon of Chicago
ASSETS OVER $141,000,000.00 RESERVES OVER $12,400,000.00 (more than twice legal requlrements) 
4192 Archer at Sacramento, Chicago, Illinois 60632, Phone: '
HOURS: Mon., Thurs. 9 a.m.-8 p.m. Tues., Frl. 9 a.m.-4 p.m. Sat. y a.m.-12 noon Wed.- no buslness transacted

SIIAKMARAS CIMOJE
SAULĖ JAUTOKAITĖ

Anglų didžiojo dramaturgo 
William Shakespeare (1564- 
1616) paskutinis veikalas “The 
Tempest” (“Audra”) nuo sausio 
27 iki vasario 22 d. yra vaidina
mas Chicagos naujai įsisteigusia
me profesionaliniame Goodman 
teatre.

“The Tempest” yra. šio genia
laus poeto-dramaturgo pats pa
skutinis, trisdešimt septintas sce
nos veikalas, kuriame, Shakespea- 
ro raštų žinovai mano ir spėja, 
kad šiame veikale, pats autorius 
atsisveikindamas su scena ir 
plunksna, daugiausiai atsklei
džia savo, kaip rašytojo autobio
grafinių bruožų. Šis veikalas pa
rašytas ne Londono Globė teat
rui, bet karaliaus Jokūbo I duk
ters Elzbietos vestuvių proga, pir
mą kartą buvo suvaidintas kara
liaus rūmuose 1613 rh.

Veikalas pasižymi ne tiktai 
poetiškumu, bet taip pat laiko, 
vietos ir veiksmo tamprumu, 
kurį galima pavadinti labiau

William Shakespeare

gražia pasaka, negu realistine 
tragikomedija. Pagrindinė šio 
vaidinimo tema yra vienos kara
liškos šeimos susitaikymas. Vie
noje saloje, jau dvylika metų gy
vena Milano kunigaikštis Pros
pero su savo dukra, neteisėtai 
brolio išvarytas iš savo kuni
gaikštijos. Antonio, jo brolis, už
ėmęs sostą, su Neapolio karaliu
mi išplaukia j Viduržemio jūrą, 
o Prospero, būdamas burtininkas

I

Ir viską Jfinąs, sukelia juroje bu3*
rą ir jo brolis su visais palydovais 
atplaukia į tą pačią salą ir čia 
įvyksta šeimos susitaikymas ir 
legalus sosto atgavimas.

Kaip kiti Shakespearo veika
lai, taip ir šis “The Tempest” 
yra jam charakteringas. Jo dra
matinis pasaulis yra daugia
sluoksnis, apimąs įvairių priešin
gų elementų. Gausus veikėjų į- 
vairumas susidaro nuo karalių, 
princų, kunigaikščių iki juokda
rio, girto tarno, laukinio ir de
formuoto vergo. Neužtenka au
toriui realių veikėjų, dar pasi
šaukiamos geros, pasakiškos 
dvasios. Shakespearas meistriš
kai naudoja įvairių profesijų ir 
luomų žmones ir su nuostabiai 
giliu supratimu atvaizduoja jų 
skirtingus požiūrius.

Manoma, kad pagrindinėje 
“The Tempest” veikėjo rolėje 
Prospero, autorius atvaizduoja 
pats save kaip poetą ir rašytoją. 
Manoma, kad sala, perkeltine 
prasme yra jo dramatiškasis pa
saulis, o jis yra jos valdovas-ra- 
šytojas, savo įkvėpta vaizduote 
valdąs šios salos gyventojus -vei
kėjus. Ir šiam aiškinimui yra

(Nukelta j 6 psl.)
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DRAUGAS, šeštadienis, 1970 m. vasario mėn, 7 d.

r* <1^ n* *1

• “AIDAI”, 1903 m gruodžio 
mėn, Nr. 13. Mėnesinis kn'turo • 
žurnalas. Leidžia lietuviai pran
ciškonai. Redaguoja Juozas Gir
nius, 27 Juliette St., Boston, 
Mass. 02122. Administruoja 
Benvenuta s Ramanauskas, OFM, 
6S0 Busbwick Avė., Brooklyn, 
N. Y. 11221.

šiame numeryje ypač aktualus 
Juozo Girniaus straipsnis Mišrių 
šeimų "tikrovė”, f šią problemą 
autoriaus pažiūrėta labai blai
viai, bet kartu ir su dideliu rū
pesčiu, bandant įprastinėm sąvo
kom ieškoti ir visai naujo turi
nio.

Poezijos mėgėjui šį kartą bus 
tikrai vertinga dovana du pus 
lapiai naujausių Antano Jasm-an- 
to eilėraščių. Apie iškiliuosius 
šių dienų Pietų Amerikos roma
nistus rošo Birutė Ciplijauskai tė, 
duodama čia pat vertime ir Jor- 
ge Luis Borge3 ir Julio Cortazar' 
kūrybos pavyzdžių. Supažindina
ma su jauno, Lietuvoje dabar 
besireiškiančio poęto A. Mikutos 
kūryba, iliustracijai duodant ir 
puslapį jo eilėraščių.

Baigiamas prof. Z. Ivinskio 
straipsnis apie Liublino uniją ir 
jos šešėlius. Tai buvo, tur būt, 
pats įdomiausias ir akademiniais

istoriko svarstymais labiausiai 
paremtas straipsnis visoje mūsų 
spaudje. minint Liublino unijos 
400 metų sukaktį. O šio Z. Ivins
kio straipsnio pačios baigminės 
mintys aJitualos dar ir dėl to, 
kad jos meta žvilgsnį ne vien tik 
į praeitį, bet ir į lenkų — lietu
vių dabartį, ieškant kaimyniniij 
santykių problemos sprendimo 

1 ši;uose laikuose ir ateityje.

Dail. Adomo Galdiko mirtis 
minima kūrėjo ir jo darbų nuo
traukomis, o taipgi ir kondensuo 
tai a* rinktu dail. Viktoro Vizgir 
dos žodžiu.

Apžvalginėje’ žurnalo dalyje 
gana plačiai aprašomas ir įver
tinamas praėjusių metų pabaigo
je įvykęs Mokslo ir kūrybos sim
poziumas, rašoma ap:e Ka'nados 
Lietuvių katalikų centrą, apie 
mirusį prof. dr. Pr. V. Raulinai- 
tį, apie muziką Bronių Budriū- 
ną ir jo kūrybą, apie žydų kil
mės žymųjį rusų poetą O. E. 
Mandelšteiną, nukankintą komu 
nistinės santvarkos vergų sto
vyklose. Vladas Kulbokas itin 
plačiai ir kruopščiai recenzuoja 
premijuotąjį J. Gkaudos romaną 
“Liepsnos ir apmaudo ąsočiai”, 
nepagailėdamas jam ir gana kie 
tos kritikos žodžių, ypaš krei-SHAKMRAS CHICAGO.JI

(Atkelta iš 5 pusi.)

pagrindo, kadapgi Prospero, bū
damas kunigaikštis ir praradęs sa 
vo sostą, visur pabrėžia, l$ad jis 
yra knygos žmogus, labiau ją 
branginąs už savo kunigaikštiją. 
Ir kai jo vergas nori jį sunaikin
ti, savo draugams pirmiausiai 
liepia sunaikinti jo knygas, nes 
be jų jis yra tiktai kvailys.

Veikalo eigai slenkant prie pa
baigos, Prospero pasakytais žo
džiais, manoma, pats Shakespea- 
ras atsisveikino su scenos, pasau
liu. “Savo galingu menu aš ga
lėjau aptemdyti vidurdienio sau
lę, sušaukti audringus vėjus, su
kelti karą tarp žalios jūros ir mė
lynų skliautų, griaustiniui aš 
daviau ugnį, ir išroviau storą 
ąžuolą jo paties žaibu, mano į- 
sakymu kapai atiduoda savo 
miegančiuosius... bet savo tos 
magikos aš čia atsisakau. Aš su
laužysiu savo magišką lazdelę, 
pakasiu ją giliai žemėje ir dar gi
liau paskandinsiu savo knygą.” 
Išplaukdamas iš tos salos, kurio

je tiek daug buvo kančios, vargo 
ir nuostabos, Prospero tikisi, 
kad dangiškoji jėga jį saugiai 
parveš iš tos baugios šalies, “ir 
tada aš apsigyvensiu Milane, 
kur kas trečia mintimi galvosiu 
apie savo kapą.”

Veikalas puikiai atliekamas 
Goodman teatro sąstato, ypač iš
siskiria anglas aktorius Douglas 
Campbell Prospero rolėje. Nors 
ir šiame Shakespearo veikale, 
kaip ir jo kituose, netrūksta rim
tų minčių ir aforizmų, tačiau 
taip pat netrūksta ir labai links
mų, juokingų situacijų, viena jų 
net labai tinkanti šiems mūsų 
laikams. Kada Prospero vergas, 
sutikęs karaliaus girtą tarną su 
bonka rankoje ir pats paragavęs 
ano “nežemiškojo gėrimo”, klus- 
telia, iš kur jis esąs, ar iš dan
gaus nukritęs, tarnas atšauja: 
“Ne. Aš esu iš mėnulio.” Čia 
tad ir prisimena kito Shakespea
ro bendralaikio anglų rašytojo 
Ben Jonson pasakymas, kad 
Shakespearas tinka visiems lai
kams.

piant dėmesį į rašytojo pagrin
dinį instrumentą — kalbą.

• Juozas švaistas, ŠAUNUS 
PENKETUI’AS. JAV LB Kul
tūros fondo leidinys Nr. 38. Lie
tuvių fondas šios knygos leidimą 
parėmė 500 dol. suma. Iliustravo 
dail. Zita Sodeikienė. Spaudos 
darbus atliko M. Morkūno spaus
tuvė ChicTgoje 1969 m. Tiražas 
1000 egz Knyga didelio f' ma
to, 80 psl.. spalvotomis iliustra- 
cijo--’ts. kaina $3.00. gaunama 
“Draugo”.

Išleistas “Šaunus penketukas” 
yra viena iš trijų JAV LB Švieti 
mo tarybos 1965 m. surengtame 
apysakų jaunimui konkurse pre
mijuotų knygų, taikoma specia
liai mokyklinam jaunmui.

Švaistas pasakiškos tikrovės 
rėmuose čia mezga .nuotykius po 
nuotykių, situacijas po situaci
jų, tad reikia tikėtis, jog knyga 
jauną skaitytoją patrauks.

• LAIŠKAI LIETUVIAMS, 
1969 m. lapkričio — gruodžio 
mėn. Nr. 10 Adresas: 2345 W. 
56th St., Chicago, III. 60636. Me 
tinė prenumerata $5.00

Naujame žurnalo numeryje tę 
siamas pokalbis su kardinolu 
Suens, kur jis dėsto savo mintis 
apie Bažnyčios vienybę Vatika
no II dinamikoje. Duodamas Wil 
liam M Barbieri poetiškas teks
tas apie Eglutę, išverstas lietu
vių kalbon Alg. Kezio, S J, Jo 
nuotraukomis yra iliustruota ir 
visa neseniai išėjusi knyga 
“Sidewalk”, iš kurios paimtas ir 
čia skelbiamas vertimas.

Patraukli staigmena yra min 
tys ir svarstymai kunigo oku
puotos Lietuvos, pavadinti “Mei
lės himnu”. Apie religinį meną 
kalba sesuo Mercedesį Ir visa 
kita žurnalo medžiaga yra suma
niai atrinkta ir estetiškai pus
lapiuose išdėstyta. Numeris 
iliustruotas daugiausia Algiman 
to Kezio, SJ, nuotraukomis.

Nuo 1970 metų pirmo numerio 
“Laiškus Lietuviams” pradeda 
redaguoti tėv. Juozas Vaišnys, 
SJ, šį žurnalą jau redagavęs 
19501963 metų laikotarpiu.

• Vincas Žemaitis, LIUBLINU 
UNIJOS SUKAKTIES PABAŠ1 
TffiJE. (Santykiai stf mūsij kai
mynais lenkais) 1569-1969. Chi- 
cagos Lietuvių literatūros drau
gios leidinys 1970 m. Atspaudas 
iš “Naujienų” 1969 m. gruodžio 
1-15 d. atkarpos. Spaudė “Nau- 
jienosf’, 1739 S. Halsted St., Chi
cago, III. 60608. Leidinys 84 psl.. 
kaina $1.50. Tai Liublino unijos 
400 metų proga įvairūs auto
riaus svarstymai apie lietuvių 
—lenkų santykius šimtmečių 
slinktyje.

• Filatelistų dr-jos “Lietuva ’ 
BIULETENIS, 1970 m sausio 
mėn. Nr. 1 (136). Redaguoja 
ir spaudos darbus atlieka Euge
nijus Petrauskas, 7742 So. Troy

ROOSEVELT PIGTURE 
FRAME COMPANY

Manufactnrers

m
V ’-h

Kultūrinė kronika
• “Books Aliroad” tarptauti-j 

nė literatūros premija bus pa
skirta pirmą kartą vasario mėn.
6—8 d. Premija yra 10,000 do
lerių. Jury komisija savo spren
dimą paskelbs Cklahomos uni
versitete, Norman, Cklahoma. 
Kaįp žinome, CbJahomos uni
versitetas ir leidži pasaulyje 
plačiai žinomą literatu os žur
nalą “Books Acroad”, kurį re
daguoja jau pokerio čionykštis 
jaunosios kartos estų poetas ir 
Ok'ahomos un'versitet'' profe
sorius Ivar Ivask. Daugiausia 
jo rūpesčiu ir buvo įteig'a ši-' 
toji “Books Abroad” tarptauti
nė literatūros premija Savo pa
sauline apimtimi, o ir pinigine 
suma ji dabar yra daugeriopa 
prasme 'kone garsiosios Nobelio 
premijos dvynė.

Pirmajai šio vardo premijai 
šiemet kandidatuoja 15 autorių 
(poetų, beletristų ir kritikų) iš 
dešimties įvairių kr istų. Štai tie 
“Books Abroad” premijos kan
didatai; Conrad Aiken, ameri
kietis, poetas, beletristas, kriti
kas; Jerzv A drzejevsky, len
kas, nove'istas; John Berry- 
man, amerikietis, poetas; Jorge 
Luis Borges, poetas, kritikas, 
beletristas; Edward Braithvvai- 
te, indas, novelistas ir poetas; 
Rene Char, prancūzas poetas: 
Graham Greene, anglas, belet
ristas; Jorge Guillen, ispanas, 
poetas; Zlbigniew Herbert, len
kas, poetas; Pierre Jean Jouve,

St., Chicago, III. 60852. Leidinio 
metinė prenumerata: draugijos 
nariams — $4.00, kitiems JAV 
ir Kanadoj — $5.00, Europoj — 
$7.50, Pietų Amerikoj — $7.50, 
Australijoj — $10.00, atskiro 
numerio kaina 50 centų. Tai 
gražiai redaguojamas, filatelis
tams labai įdomus ir pravartus 
leidinys.

prancūzas poetas; Eugcnio Mon 
tale, italas, poetas; Pablo Ne
ruda, čilietis, poetas; Alexande> 
Solženici as, rusas, be’etristas;, 
Giuseppe Ungaret' i, italas, poe- 
t?.s, Francis Fonge, prancūzas, 
poetas.

Jury komisija yra sudaryta 
taipgi iš įvairių kraštų žinomų 
’iteratų, poetų, rašytoju kriti
kų, literatūros profesorių.

© Lituanistika vasaros se
mestre (birželio “3—rugpiūčio 
14) Ohio valstybiniame univer
sitete, Colurnbus, ©kio. Bus 
dėstoma liętuv'ų kalba.-ir lietu
viu literatūra. Lietuvių kalbą 
dėstys D Robinson, amerikie
tis. buvęs prof. A Salio moki
nys Literatūros kursą, skaitys 
prof. dr. Rimvydas Šilbajoris. 
Kursui registruoti® reikia iki 
kovo 1 ’d Registracijos blarkas 
ir visą khą. smulkesnę informa- 
ciią galima gauti, rašant: prof

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

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

3314 West 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

• Telef. PRospect 6-8998

SKIP'S Self Service 
UQU0R STORES

1)
2)

5515 SO. DAMEN AVĖ. 
5996 SO. ARCHER AVĖ.

Ali Phones WA 5-8202

Telef. — 735-2345

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai—pritaikintni paveikslams 
ir skelbimams rėmai—metalu 

aplieti rėmai.
2400 So. Oakley Avė., Chicago 

Tel. VIrginia 7-7258-59

WHITE CR0WN flLCOHOL Fifth $5.19

V.S.O.P. COGNAC
Bottled in France

Fifth $4.98

GIN & VODKifl Quart $3-39

3 for $10-00

STRRIGHT BOURBON 90 Proof Quart $4-^0

FULL LINE Of Prepared COCKTAILS each $2-98

CALIFORNIA BRANDY $3-79
3 for $10-50

BEAM COLLECTOR BOTTLE.S, now only — $9-95

CALIFORNIA CHAMP. Fifth $1.69

CRANESAVINGS
ANO LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEVVICZ, Prez.
2555 West 47th Street Tek LAfayette 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

Mokflman ui Vienų Me
tų Certiflcatų aųMkaitaa

Miuiniiifn $5,000.00

Naujas aukšta? divi
dendas mokamas ui 
m v estą vinių sukaitąs.

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

VALANDOS:

ik
PIRMAJD ir KETVIRTAI)........... » v. r. iki. # v. v

ANTRAJD. Ir PENKTAD. ... » v r Iki S v. •
ŠEŠTAD. K ». r. Iki U ». t - Trečlad. uždaryta

£

FIRESTONE PADANGOS (TIRES)
NATIONVVIDE 

GUARANTEE 
No-Limit on MILĖS... 
No-Limit on MONTHS

FULL LIFETIME GUARAN
TEE agalnst defects In work- 
manship and materlals and 
all normai road hazard ln- 
lurles encountered in every- 
lifeday ppssonger car ubo tor 
the lite of the origlnal tread 
deslgn ln accordance wlth 
terma of our printed gua- 
rantee certiflcate. Prico of 
replacement pro-rated on 
origlnal tread depth wear 
and based on Ftrestone ad- 
justment price for replac
ement tire at tlme of adjust- 
ment. Flrestone adjustment 
prlees are intended to, būt 
may not, represent approx- 
lmate eurrent average sel- 
ling prlees and are subjeot 
to change wlthout notlce.

Neribota guarantija: iki susidėvėjimo. Ratlankiai (vrheels)
Taip pat atliekama ratų reguliavimas ir balansavimas 

(Wheel alignment and balancing). Stabdžiai (Brake Ser
vice), motoro regul. (Tune up), keičia
mos dalys, alyva, tepimas, kt. pataisymai.

Country Auto & Tire Service
2423 W. 59th Street, Chicago, Illinois

Telef. — GRovehilI 6 - 7777
Vai.: kasdien 7 v. r.-7 v v., šešt. 7 v. r. - 3 v. p.p.

Sekm. uždaryta Kitu laiku pagal susitarimą. ,
Savininkas MIKAS ČESAS

Leon I. Twarog, Director CIC 
Slavic Institute, Dieter Cunz 
Hali of Lnnguaųes, 1841 Milli- 
kin Road, Coluimibus, Ohio 
43210.

• V. Falkenhaims B-rly^o 
universiteto profesorius, M. K. 
Čiurlionio memorialiniam mu
ziejui Druskininkuose prisiuntė 
įdomių dokumentų fotostatų, lie
čiančių dailininko studijas Leipci
go konservatorijoje.

WAGNER & SONS
Typewriters — Addlng Machines — 

Checkwrltera.
Nuomoju Parduodu--- Taiso 

NAUJOS NAUDOTOS
Virė bu m patikimas patarnavlmaB 

NAUJOJE VIETOJE 
5610 8. fulaski Utį., Tel. 581-4111

M O V I N G
Perkranstc baldus iš arti ii toli.

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

VALENTINO DIENA — VASARIO 14 
Puikios korteles — paprastos arba su sentimen

taliais įrašais draugams, mylimosioms, giminėms,
mokytojams, seselėms ir kt. Nuo 5 et. iki $1.50

Medžiaga iš kurios patys padarysite 
pakelius — VALENTINAS vaikams ir 
NORCROSS - RUST CRAFT korteles.

DENNISON GAMINIAI IŠDEKORAVI- 
MUI • SEALS * KREPE POPIERIS ir 
kitoki įvairūs papuošimai tinkami VA
LENTINE proga padovanoti.

Mes aptarnaujame jau 45 metus.

IAMA STATIONERS
“THE SHOP U-NEED” “THE SHOP U-NEEK"

6305-07 So. Kedzie Tel. PR 6-9102
Dovanos, Kortelės, Knygos, Rašt. Reikmenys Ir Dennison Prekės

LUIZ AUTO REPAIR
6643 8. KEDZIE AVĖ., CHICAGO, ILL. 66629

TELEF. — 436-3699
KAROSERI.JOS, SPARNŲ (FENDER)

TAISYMAS IR DAŽYMO DARBAI 
Atliekami tiksliai ir nebrangiai. 
Savininkas Aloyzns A. Kūniškas

NAUJAI PERTVARKYTAS

RESTORANAS & LOUNGE
PASICLO JUMS DIDELĮ PASIRINKIMĄ

z AMERIKIETIŠKŲ VALGIŲ
O JEIGU JUMS PATINKA EGZOTIŠKI VALGIAI,

pasirinkite JAPONIŠKA MENIU. 
Tropikiniai gėrimai — mūsų specialybė

Padavėjos apsirengę “kimono” rūbais 
Jums ir jūsų draugams čia patiks sustoti prieš ar po teatro.

Priešpiečiai (LUNCH) duodami nuo 11 vai. ryto. 
Šeštadieniais atdara 4 v. popiet. Sekmadieniais 12 vai. dieną 

Pirmadieniais uždaryta. Dėl rezervacijų — 
TELEFONUOKITE 925-1678

Diamond Head
R E S T A U R A N T & LOUNGE

3321 WEST COLUMBUS AVĖ. (Arti 79th ir Kedzie Avė.)k
Savininkas Edmundas Mačiulis

n

1

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

LIETUVIŲ STAIGA

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

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711
Atdara pirmad, ir ketvirtad. 9-9 vai.; antrad., trečiad. ir šeštad. 
nuo 9 iki 6 vai. sekmad atdara nuo 11 iki 1:30 vai. po pietų.

Siuvimo Mašinos - Dulkių Siurbliai
• BERNINA
• NECCin
• ELNA
• VIKING
• PFAFF
• SINGER

ELECTROLUX
IIOOVER
EUREKA
KIRBY
ICOYAL
IR KT.

Parduodame, nuomojame Ir taisome siuvimo mašinas, 
dulkių siurblius prieinamomis kainomis ir sąlygomis.
Turime dalis. Aptarnaujame Ohicagoje Ir priemiesčiuose.

B and B DISTRIBUTING COMPANY
A to Z Setving maehines and Vacuum cleaners

4081 ARCHER AVĖ. (Prie California Avė.), Chicago, III. Tcl. 927-4702
Vedėjas Arvydas M. DIKINIS



voj'e pasirodė jo gyvenimo spal- Į grupė. Pasirodo, tos grupės 1968 j nacionalinės dvasios išraišką ne- DRAUGAS, šeštadienis, 1970 m. vasario mėn. 7 d.
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• Dar vis kalbama apie “Pen
kis stulpus tttfgaus aikštė’p’”. 
Ši Algirdo Landsberg'o partiza
ninės temos drama, neseniai pa- 
statyta. Dariui Lapinskui reži
suojant, Chicagcs Jaunimo teat
ro žiūrovams paliko ilgai neiš- 
dylantį įspūdį. Spektakliuos bu 
vusieji vis dar nuolat kalba apie 
šį mūsų jaunimo puikų pastaty 
rną. Ne vienas vaidinimą mačiu
sių dar eitų jin pakartotinai, o 
nemačiusieji apgailestauja, kad 
dėl vienų ar kitų priežasčių ne-

f>į galėję spektakliuosna ateiti. To
kioj situacijoj Chicagoje reikėtų 
dar bent Vieno “Penkių stulpų” 
spektaklio. Teko nugirsti, kad 
apie dramos pakartojimą kada 
non3 pavasarį jau ir galvojama. 
Taipgi pastatymu, atrodo, susi
domėję Clevelando ir Detroito 
lietuviai. Tikimasi išvykų ir į 
šiuos miestus.

Ta pačia proga čia. tenka' su
minėti, jog mūsojoje spektak
lio recenzijoje (“Draugo” kultū-

** rinis priedas, sausio 24 d.), ap
tariant jaunuosius aktorius, teks 
tą spaustuvėje renkant, buvo 
peršokta A. Barausko, vaidinu
sio partizaną Leoną, pavardė. O 
jaunasis Barauskas kaip tik 
ypač buvo šiame vaidmenyje ap- 
valdęs vyriškai griežtą frazės 
niuansavimą, suderintą su tiksliu

r ir išieškotu judesiu.
• Patikslinimas. Praėjusios sa 

vaitės “Draugo” šeštadieninia
me priede (II. 31) J. Damausko 
straipsnyje rašyta, kad K. Zap- 
kus yra pirmas lietuvis dailinin
kas. priimtas į Whitney Muzie
jaus New Yorke parodas. Tai ne 
t’kslu. Pirmasis buvo Adomas 
Galdikas. Jo kūrinys “Degąs ru
duo” (Flamming Fall). tarpinin 
kaujant Feigl galerijai, buvo at-

ą| rinktas amerikiečių akvarelistų 
parodai ir muziejaus patalpose 
kabėjo 1954 m. vasarą. Tą pa- 
ve:kslą kiek vėliau nuipirko lietu 
viai pranciškonai savo kolekcijai. 
Jis yra pieštas temperos dažais 
ant drobės. Dydis — 30 x 20 inč.

• Amerika domisi lietuviškom
pasaliom. Pereitų metų pabaigo
je Holt, Rinehart and Winston 
knygų leidykla New Yorke, Chi
cagoje ir San Francisce išleido 
liaudies pasakų rinkinį The JUan 
In The Moon, kurį parašė Altą 
Jablow Ir Carl Withers. Jame 
yra įdėtos ir dvi lietuvių liaudies 
pasakos, paimtos iš Manyland 
Books išleistos knygos Lithua- 
nian Folk Talės. Knygos redak
toriai praneša, kad lietuvių pa
sakos yra susilaukusios labai di
delio susidomėjimo, nes jos, bū
damos antikinės, savo dvasia 
esanč’os labai artimos moderniš
ko pasaulio dvasiai.

• Br. Railos knygą “Dialo
gas su li^t”'b’;s” gr-eitn laiku 
išleidžia Lietuvių Enciklopedijos

^leidykla. Kaip žinoma, ankstes
nioji Br. Railos knyga “Laumių 
juosta” buvo viena iš nedaugelio 
mūsų vadinamų bestselerių, jos 
1300 tiražs buvo išpirktas per 
trejetą mėnesių.

• Apie Manyland Books išlei
džiamą kun. Vytauto Bagdo
navičiaus veikalą CULTURAL 
WELLSPRINGS OF FOLK- 
TALES net dviem atvejais pra

lį nešė Publishers Wcekly ir Lib- 
' rary Journal. Kelios bibliote

kos jau užsisakė knygą iš anks
to.

• Lietuvių fondo pastangų dė
ka Clri agos universitete, viena
me žymiausių JAV-se, šių metų 
rudenį įvedamas lietuvių kalbos 
dėstymas su pilnu kreditu stu
dentams, kurie klausys šį kursą.

gis nemažas lietuvių laimėji
mas pasiektas 1969 m. pabaigo
je, gruodžio mėn. Lietuvių fondo

t-rykai pritarus ir paskyras 
5,000 dol. sumą, kaip dovaną, 
kasmet per trejus metus, sie
kiant paremti lietuvių kalbos dės 
tymą Chicagcs universitete.

1969 m. gruodž’o 12 d. laiške 
Liet. fondo valdybos ir tarybos 
pirmininkams dr. A. Razmai ir 
dr. G. K. Balukui,, universiteto 
humanitarinių mokslų dekanas, 
Robert E. Streeter, pąs’džiau- 
gęs Lietuvių fondo auka, pažy
mėjo, kad “tai gera naujiena... 
kad prof. Stankievvicz bei jo ko

vinga atsiminimų knyga 
ziejininko novelės”.

80 metų sukakties proga “Tie
sos” (I. 25) užklaustas, ką da
bar berašąs, prof. P. Galaunė 
atsakė:

“Dar rašau “Lietuvos muziejų 
istoriją”. Kaip mūsų muziejai į- 
sikūrė, kokie buvo jie įvairiais 
metais, kaip buvo renkama me
džiaga. Pradžia jau padaryta.

1 Leidykla siūlo pataisyti ir naujai 
išleisti knygą “Lietuvių liaudies 
menas”. Bet jėgos jau nebe tos. 
Netrukus turėtų pasirodyti nau
ja mano knyga “Dailė ir kultū
ra” — straipsnių rinkinys kultū
ros, meno istorijos klausimais.”

• “Kelionė su kliūtimis”’ per 
pasaulį. Juozo Grušo novelė “Ke 
lionė su kliūtimis”, kurią savo 
la:ku Stepas Zobarskas buvo iš
vertęs į anglų kalbą (“A Trip 
With Obstacles”) ir įdėjęs į Ma
nyland Books išleistą lietuvių kū 
rybos antologiją SELECTED 
LITHUANIAN SHORT STO-

Mu- m. pateikti rezultatai laikomi ge 
riausiais visoje Sovietų Sąjun
goje.

— bus tęsiami nuo 1964 m. 
vykdomi kibernetikos tyrimai,

—, puslaidininkių fizikoje bū
sią plečiami tyrinėjimai žemų 
temperatūrų srityje,

— toliau vystys veiklą net ir 
užsienyje žinomas Fizikinių ir 
technikinių energet'kos proble
mų institutas,

— įsteigtas pramoninio oro 
užteršimo tyrimų sektorius ir kt.

Okup. Lietuvos Mokslų akade
mijoje dar numatoma, šalia kitų 
darbų, baigt’ Lietuvos istorijos 
kurso leidimą ir rusų kalba, lie
tuvių literatūros ir lietuvių kul
tūros parengimą ir išleidimą, be 
to, lietuvių kalbos akadem'nio žo 
dyno ir lietuvių tarmių atlaso 
išleidimą. ,

Dar pr'durtiną, kad ryšium su 
pradžioje minėtais “moksliniais” 
užmojais, artimoje ateityje nu
matoma organizuoti nauią Fili- 
sofijos, teisės ir sociologijos' 
nstitutą. (ELTA)

turi jokios ideolog'nės orientaci 
jos...” Tuo atveju, esą, neper
duodama tai, kas “nauja nacijos 
gyvenime... kas atsiskleidžia dva 
sinėje šiandienos tarybinio žmo
gaus sandaroje...”

Pasisakydamas prieš naciona
lizmą dailėj, Kuzminskis priminė 
kito, mirusio dailininko J. Vie
nožinskio dar 1913 m. tartus žo
džius prieš kryžių, smūtkelių, ba 
kūžių panaudojimą dailėje...

Kuzminsk's visiškai seka par
tijos nurodymus ar bent skatina 
juos sekti. Partija nurodo ir Kuz 
minskis kartoja, jog, gird’, pui
ku, kai dailėje “... tvirčiau su
skambo dabarties tema, išryškė
jo priemonės ir kolūkinio kaimo 
laimėjimai, žmonių portretai...”

Partiją džiugina ir... taip pat 
Kuzminskį tai, kad labai pagau
sėję dailės darbai, susieti su... 
Leninu, kitaip sakant “leninia- 
na”. Leniną atkuria ir skulpto
riai ir dailininkai ir Kuzminskis 
mielai iškelia jų pavardes, Jokū- 
bon>u pradedant ir S. Gedvilaite 
baigiant.

Jis. pagaliau, priminė Maskvo
je vykusiame meno kūrėjų pienu 
me iškeltą mintį — “nepasiduoti 
svetimos ideologijos įtakai” ir 
tai, kad “kelrode žvaigžde iške-

lą "Lietuva Lenino keliu". Jau . kęsis Vilniuje, po to seks keturių 
sukultas Volodia Leninas, lan- j komunistų sušaudymas... (E.)

RIES, susilaukė Vakarų pasau- 
egos gyvai susidomėję lietuvių lyje nemažo dėmesio. Pirmiausia 

kalbos reikšme, siekiant pažinti ją persispausdino didelio t ražo 
kalbinę bei kultūrinę plėtrą Pa- žurnalas Short Story Interna- 
baltijo ir Slavų srityse.” ifionol (1964 m. balandžio nr.).

Liet. fondas, šalia kasmet ski- j Net keliais atvejais to paties žur 
riamois aukos universitetui, dar'tralo skaitytojų laiškų skyriuje Dailininku q o-n tn |M**’ “““ ucuuuc o.aigcuc
numato skirti stipendijas studen-1 teko pastebėti, kad toji novelė ’ ' . : 9 P liamas Lenino mokymas.”
tams, studijuojMtiems lietuvi, atkreipė amsrilčečitĮ akis kaip mlnmto 1 “Tiesos"
1 t, i .. ;___ j ! fonine rUrtnlia lifoY'nLlirVYC’

• Lieritvoįe ugdomas menas 
turįs atsiriboti nuo tautiniu 
bruožų iškėlimo — tokia mintis 
slypi daiL prof. Jono Kuzmins-

kalbos kursą Ch’cagos universi-1 “mažos tautos didelis literatūros
pavyzdys”. 1965 metais ji buvo 

I įdėta į ACE m’li joniniu tiražu iš
leistą antologiją World’s Best

...... Contemporary Short Stories. Gi
musų muziejininkui, metaįg' gcottj Foregman

and Company knygų leidykla
Chicagoj, Manyland Books lei-

tete. (E)
® Ką rašo jubiliatas 

Paulius Galaunė. Sausio 
žymiam
dailės istorikui, lietuvių liaudies 
meno propaguotojui, pedagogui 
ir dailininkui P. Galaunei su
kako 80
na Kaune. Nepriklausomybės
laikais buvo išleista stambus ir . „ ...__ ■. -ii tern European Literature, kuriąišliekančios vertes jo veikalas v. Tr T __t

prof. 
25 d.

THREE
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parfcing Facilitlea

k 6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpubUc 7-8600

klausimus (plg. nr. 7, sausio 10). Jei kas paklaus, ką dabar ku- 
Kuzminskis teigia: neretai ria pats Kuzminskis, atsakymo
paviršutin'škas nacional’nių ilgbi ieškoti neteks — ir jis nori 
bruožų iškėlimas, pabrėžtinos pagerbti “genijaus paveikslą”, 
pastangos akcentuoti juos kaip todėl ir ėmėsi kurti estampų cik
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TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS PRISTATYMAS.
Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukštos 

kokybės prekių prieinamomis kainomis.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
affiliated with PODAROGIFTS, INC.

priima užsakymus DOVANŲ PAŽYMĖJIMAMS, AUTOMOBI
LIAMS — ZAPOROŽEI' ZAZ 866 — ribotame skaičiuje —, šal
dytuvams televizijų aparatams, radijo transistoriams, magne- H 
tritonams (tapė reeorders) ir daug kitiems dalykams, taip pat « 
BUTAMS savo giminėms ir draugams gyvenantiems Lietuvoje g 
ir Sovietų Sąjungoje. V

& Informacijų ir nemokamų katalogų prašykit mūsų vyriausioje H 
įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose. y

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. |
45 West 45th Si., New York, N. Y. 10036 į 

Tel. — 212 - 245-7905
SKYRIAI: 1

NEW YORK, N. Y. 10003, 39 Second Avenue Tel.: AL 4-5456
NEW YORK, N. Y. 10011, 135 W. 14th Street CH 3-2583
BROOKLYN, N. Y. 1/207, 2947 Fulton St. 647-6570
BROOKLYN, N. Y. 11211, 370 Union Avenue EV 4-4952
BOSTON, Mass. 02118, 271 Shawmut Avenue LI 2-1767
BOSTON, Mass. 02127, 331 West Broadway 268-0068
BUFFALO, N. Y. 14206, 332 Fillmore Avenue TL 6-2674
CHICAGO, III. 60622, 2222 West Chicago Avenue BR 8-6966
CHICAGO, III. 60608, 3333 S. Halsted Street WA 5-2737
CLEVELAND, Ohio 44134, 5879 State Road 884-1738
IRVINGTON, N. J. 07111, 762 Springfield Avenue ES 2-4685
GRAND RAPIDS, Mich. 49504, 636-38 Bridge St. N. W. GL 8-2256 
HAMTRAMCK, Mich. 48212, 11333 Jos. Campau Avenue 365-5255 
HARTFORD, Conn. 06114, 200 Franklin Avenue 246-9738
LAKEWOOD, N. J. 08701, 288 Main Street FO 3-8569
LOS ANGELES, Calif. 90022, 960 S. Atlantic Blvd. AN 1-2994
NEW HAVEN, Conn. 06519, 509 Congress Avenue LO 2-1446
NEWARK, N. J. 07106, 698 Sanford Avenue 373-8783
PASSAIC, N. J., 176 Market Street GR 2-6387
PATERSON. N. J.. 99 Main Street 274-6400
PHILADELPHIA, Pa. 19122, 1214 N. 5th Street PO 3-4818
PITTSBURGH, Pa. 15203, 1307 E. Carson Street HU 1-2750
SAN FRANCISCO, Calif. 94115, 2076 Sutter Street FI 6-1571
VVATERBURY, Conn., 905 Bank Street PL 6-6766
WORCESTER, Mass. 01610, 169 Milbury Street SW 8-2868
YOUNGSTOWN, Ohio 44503, 309 W. Federal Street Rl 3-0440

U IRVINGTON, N. J. 07111, 1082 Springfield Avenue 374-6446

T , ... dyklai talkininkaujant, įsidėjo į gfLetUkrIi aukštesniųjų mokyklų vadovėlį'®
antologiją Russian And Eas-

“Lietuvių liaudies menas”. Ant
rasis šios knygos leidimas buvo 
parūpintas 1956 metais K. Kar
velio Chicagoje. Neseniai Lietu-

SolistS Teresė Žilytė, Vilniaus 
krašto lietuvaitė, pokario metais 
atsidūrusi Lenkijoje ir ten subren
dusi kaip pasaulinio garso daini
ninkė, dainuoja Metropolitan ope
roje, New Yorke, Mozarto “Už
burtoje fleitoje“ Paminos rolėj. 
Minint šiemet 200 metų sukaktį 
nuo L. van Beethoveno gimimo ir 
vasario 'mšn. 12 - 13 d.d. Chica
goje, Orchestra Hali, statant gar
siąsias Beethoveno mišias “MIssa 
šokimais”, Teresė Žilytė pakviesta 
į šiuos “Missa solemnis” koncertus 
kaip viena pagrindinių solisčių.

paruošė James Mille, Jr., Robert 
O’Neal ir Helen McDonnell.

• Maskvos “malonė ’ lietu
viams. Vilniuie džiūgaujama: 
Maskvoje įvykus peržiūrai, leis
ta visoje Sovietų Sąjungoje ro
dyti Lietuvoje pastatytą filmą 
“Avė Vita” (scenarijaus auto
riai V. Žalakevičius ir G. Kano
vičius). Peržiūroje dalyvavo 
Lietuvos kino studijos direkto
rius J. Lozoraitis ir kiti filmo 
kūrėjai. (E-)

• Kokios okup. Lietuvai nu
matytos mokslo gairės? — tai 
matyti iš “Tiesoje” (nr. 5, sau
sio 8 d.) paskelbto Lietuvos 
Mokslų akademijos pareigūno J- 
Samaičio straipsnio. Mums ypač 
įdomios paskelbtos “naujos per
spektyvos” filosofijos, teisės ir 
sociologijos mokslų srity.

Taigi, Lietuvos filosofams, 
kaip nurodo Samaitis, esąs “iš
keltas uždavinys tirti antikomu
nizmą, dabartinę buržuazinę fi
losofiją, lietuvių emigracijos so
cialines — politines ir filosofines 
koncepcijas, o taip pat rašyti lie
tuvių visuomeninės — filosofi
nės minties istoriją, mokslo lo
gikos, ateizmo ir religijos istori
ją.

Pabrėžiama, kad pagrindinės 
gairės L;etuvos mokslui buvu- 
s’os nustatytos prieš šešerius me 
tus. Iš įvairių mokslo sričių bū
siąs kreipiamas dėmesys į:

— tikimybės skaičių teori
jos darbus. Bus ugdomi nauji 
kadrai...

— matematinės statistikos 
problemą spręs "gausi ir pajėgi’

PETKUS

Nuotr. V. Maželio Fizikos ir matematikos instituto

H I G
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TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
2533 West 7 Ist St. Telef. GRovehilI 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero TOurnhalI 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR . NELSON

Savininko
SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklų Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

H R A T E S

EUDEIKIS
Laidoiuviy Direktoriai 

DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID
Trys Moderniškos Koplyčios
4330 South California Avenue

Telefonai: LR 3-0440 ir LA 3-9852 
4605-07 South Hermitage Avenue

Telefonas — YArds 1741-2

INSURED PER ANNUM 
ON INVESTMENT 

BONUS
$1,000 MIN.

PER ANNUM
ON REGULAR 

SAVINOS
Dividends paid ųuarterly

Savlngs Insorcd up to $20,000.

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

10% — 20% — 80% pigiau mokSslt 
už apdraudę nuo ugnies ir automo
bilio pas
KRANK ZAPOLIS

S2OHV4 West »Sth Street 
Oblcngo, Illinois 

Tel. OA 4-8654 Ir GR 6-4S3*

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
lietuviu laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

P R 0 G R E S S • P A Ž A N G A
C O t t I S I O N E X P E R T S 

A. & J. STANEVIČIUS 
(Fender) Pilnas Pataisymas. 

Plauname — Ištepame — Dažome
Motoro, Karoserijos (Body), Sparnų
2637 W, 47th St., Tel. LA 3-9663 

Chicago, Illinois 60632

A. VILIMAS
M O V ’ w e
Apdraustas perkraustymas 

— Įvairių atstumų — 
823 WEST 34th PL.ACE

Telef. — FRontier 6-1882

STEP C. LACK IR SONOS
'I<AGKAWirt«,

2424 W. 69th Street Tel. REpubiic 7-1213 
2314 IV. 23rd Place Tel, VIrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. Californift Avė. Tel. I.Afayett* 3-3.r'72

ANTANAS M PUTI I IPS
3307 So. Lituanica Avė. Tel. YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
<354 S Halsted Street Tel YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. Lituanica Avė. Tel. YA 7-1138-1139

VASATTIS - BUTKUS
1446 8 50th Avė . Cicero, Iii, Tel, OL 2-1008
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Trockis ir Zablockis

Mašinų amžiaus vedamasis
Nūdien, kafp iš visko ątrodo, 

šioje žemėje begaliniai didelę 
rolę vaidina mašinos: mašino
mis važiuojama, mašinomis 
skraidoma, mašinomis rašoma, 
mašinomis skaitoma ir t. t. Žo
džiu, beveik viską žmonės jau da
ro mašinomis, išskyrus gal tik 
valgymą, valgoma, bent kol kas, 
ne mašinomis, bet jau kramto
ma — dažnai ne savais danti
mis.

Taigi, mašinos ir mašinos, 
dažnai automatiškos mašinos, 
gudriausi kompiuteriai, tik pa
spaudei mygtuką, ir jau veikia 
Žmonėms net ir galvoti beveik 
nebereikia, galėtum sakyti, kad 
už juos galvoja jau mašinos. Iš 
tikrųjų, kam galvoti, užtenka 
sekti tik ženklus ir iškabas.

Pavyzdžiui, garsus ekonomis
tas teigia, jog esama ženklų, kad 
gerovė ir toliau klestės, visi bū
sią turtingi, sotūs ir laimingi. 
Deja, kai žmogus pasižiūri į sa
vo kišenes — jos tuščios. Vadi
nasi, ekonomistų įžiūrimi ženk
lai tavo kišenių nepripildo.

Toliau. Žiūrėk meteorologai 
nurodo, jog visi ženklai rodą, kad 
pavasaris ir šiltas oras žmogui 
jau tiesiog ant kulnų mina, ir 
pats, žmogau, jau girdi varnėnų 
pavasarišką čiauškėjimą, tačiau 
rytojaus dieną —- žiūrėk, jau pri
snigo.

Arba ir vėl. Nežiūrint plikoko 
pakaušio ir pasidabruotų paau
sių, žmogus pasijunti toks jau
nas, kad, rodos, dar jaunesnis ne
gu buvai tada, kai teturėjai dvide 
šimtį metų. Deja, rytojaus dieną 
■— žiūrėk, visi tavo jaunatvės 
ženklai pranykę, o tu vaikštai su
sirietęs ir skundiesi diegliais.

Bet nūdieniam pasauly vis dėl
to nepaskutini vaidmenį vaidina 
tos iškalbos ir tie ženklai. Priei
ni žmogus prie staigiai kylančių 
į viršų laiptų ir skaitai iškabą: 
“Watch Your Step”. Taigi, lipi 
laiptais — ir “vačini” savo žing
snius, tačiau kai prilipi viršų, te
nai jau nebėra iškabos, kurioje 
būtų pažymėta: “Stop Watehing 
Your Step”. Tokiu atveju, jeigu 
žmogus jau visiškai pasitikėtum 
iškabomis ir ryžtumeis bent vie
nai dienai visai išjungti savo gal
vojimą, vis saugotum savo žings
nius.

Įžengei koją žmogus į valgyk
lą, žiūrėk, prieš tavo akis iškaba: 
“Not Responsible For Personai 
Property”. Na, jeigu, pavyzdžiui, 
vyrai labai rimtai paimtų į gal
vas šitokį įspėjimą, kas būtų? O 
gi jie sėdėtų apie stalus apsivilkę,

Elektrikai nepražus
Kas-ne-kas, bet elektrikai mo

ka su šviesa susidoroti. Ir Trakų 
rajono Lenino kolūkio III briga
dos žemdirbiai tegul nesijaudi
na: be šviesos jie neliks. Argi 
tam elektrikai dar su sniegu stul
pus statė, laidus tempė, transfor 
matorių atgabeno, kad žmonės 
tamsoje sėdėtų. Tai kas, kad švie
sos jie kolūkiečiams iki šiol ne
prijungia.

Piešinyje parodyta, kaip bus 
išspręsta trečioje brigadoje elekt
ros problema. Žodžiu —

kol žibalinių lempų bus — 
elektrikai nepražus.

“Valstiečių laikraštis”

užsimaukšlinę ant galvų kepures 
ar skrybėles, o dešiniąja ranka— 
laikytųsi smarkiai įsikabinę į sa
vo žmonas, nes tikint iškabos į- 
spėjimu, koks nors nenaudėlis 
juk gali nukniaukti ne tik tavo 
apsiaustą, skrybėlę, bet ir žmoną.

Taigi matome, kad nepai
sant stebuklingiausių išradimų, 
begaliniai iškilusios civilizacijos 
ir mašinų bei ženklų, žmogus vis 
dėlto dar negali “duoti atostogų” 
savo protavimui, negali jo išjung- 
i, tarytum elektros, beeinant 
gulti, nes jo nei žingsnių, ne' 
urto, nei žmonos joks kompiutc- 
:is neapsaugos.

P. A.

Kaulės re kšmš k ltūra’
Iš tik ką pasirodžiusios Vyt. 

Bagdanavičiaus knygos 
“Kultūrinės ge. mės pasakose”

“Lietuviškoje tautosakoje, ne
paisant nepalankios nuotaikos 
kiaulei, jos kultūra nėra išnyku
si be pėdsakų.”

“Einant giliau į proistorę, kiau 
lės reikšmė nemažėja, bet grei
čiau didėja.”

“Vadinasi mes turime plačius 
ir gilius į proistorę siekiančius 
kiaulių kultūros pėdsakus.”

“Kiaulės tarpininkaujamą 
vaidmenį tarp dievų ir žmonių 
įdomiai nušviečia Kanarų salų 
kultūra.”

RIMTAS KLAUSIMAS

“Nesuprantu, kodėl senų kara
lių mumijos suvilktos iš Egipto 
taip atidžiai saugojamos?”

Dan Kuraitis

— Jeigu tavo kaimynas neskai
to nei vieno lietuviško laikraš
čio, nei lietuviškos knygos — jis 
yra lietuvybės duobkasys. Jei tu 
jų neskaitai — lietuviškos kny
gos neįdomios, o lietuviškuose
laikraščiuose senos žinios.

Dr. H. Nagys

Laisvas darbas, laisva prekyba ir demokratinė valdžia iškėlė aukštai Ame
riką, kad net "Vilnies” redaktorius Jokubka pr pažino juos vizitavusiam 
Genrikui Zimanui, kad “Vilnis" nepajėgia Amerikos paversti į laužą, nors 
u labai skiepija komunizmą.

JOKUBKA IR GRŪDAI
Draugas Jokubka komunisti

nėje Vilnyje, didžiuojasi, kad So 
vietų Rusijoj netrūksta maisto. 
Esą “pakeiskime kapitalizmą so
cializmu, pasaulyje keleriopai 
daugiau žmonių galės gyventi ir 
gyvens daug sočiau, negu dabar 
gyvena.”

— Jeigu visame pasaulyje bus 
socializmas, tai kur bebus galima 
nusipirkti kviečių? — tokį klau
simą nuolat stato Sovietijos gy
ventojai.

DRAUGIŠKI VEDAMIEJI
Matyt, vykstančių derybų su 

Sovietais ir Naujųjų (1970-tųjų) 
vietų progomis Kinijos trys svar 

1 'oiausi laikraščiai paskelbė bend
rą vedamąjį, kurio dalį minčių 
čia pakartojame:

“Nikita Chruščiovas, tas klou
nas, šiandien yra tik mėšlo krū
va, užsitarnavusi žmonijos pa- 

i niekinimo. Brežnevas ir jo klika 
įveda fašistinę diktatūrą, jiems 
sekasi dar blogiau, kaip Chruš
čiovui: namie diktatūra, o užsie
nyje — ekspansija ir agresija. 
Maskvos klika žengia į visišką 
bankrotą vis greitesniu tempu,” 
— tvirtinama anam straipsnyje.

Kai žvelgi šiandien į bešokantį jauni
mą, negali suprasti, ką jie veikia, no
rėdami pailsėti.

NAUJIENA
Radviliškio rajono Kairėnų 

parduotuvėje dažnai trūksta 
druskos.

(Iš P. Jonaičio laiško)

I kolūkietis. Ar girdėjai džiu
gią naujieną?

II kolūkietis. Negirdėjau.
I kolūkietis. Ogi į Kairėnų par

duotuvę atvežė druskos.
“Valstiečių laikraštis”

ATBULAI PIRMYN

Spalio mėnesio “Akiračiuose” 
rašoma apie koncertą, kuris į- 
vyko lapkričio 9 d. Ir suprask da
bar kaip čia išeina, kai einama 
atbulai pirmyn.

KOLCHOZU VAIZDAI IR 
VEIDAI

Kur ėjo ir kur išėjo
—Kodėl tu vis suki į bufetą? 

Rodos, anksčiau vengdavai iš
gerti.

— Matai, čia dirba viena pa
žįstama mergina, kurią mūsų ko
lūkis išleido mokytis agronome.

Išnaudojo progą

Išgėręs kolūkietis parsitempia 
leisgyvį it maišą brigadininką 
namo. Žmona raukosi:

— Ką čia dabar sugalvojai?
— Cit. Jis seniai prašosi pas 

mus į svečius.

HIPIS

Aš sutikau vieną hipį —
Bėgo jis į Mississippį.
Bekeliaudamas pavargo,
Vėjas jam išdraikė barzdą.

Jį užpuolė parazitai —
Vargo jis neapsakytai.

LSD tik ir degtinė
Jam dar skaidrino krūtinę.

Mėgo apdarą skylėtą,
Nevalytą, nudėvėtą.

Bet jau muilo — tai nemėgo, 
Nuo švarios kultūros bėgo,
Su kultūra jis kovojo,
Parko krūmuose nakvojo.

Jis visuomenei grūmojo 
Revoliucijos rytojum.

Jis jau laidojo žmoniją 
Revoliucijos ugnyje.

Ir kas toliau —nežinos,
Kol neųusiskus barzdos.

J.V.

Žentas įf vaikaitis

Viena didžiausių gyvenimo pa
slapčių yra, kaip čia išeina, kad 
tas kvailys, kuris vedė Jūsų duk
terį, gali būti tėvas geriausio vi
same pasaulyje anūko.

— “Okupanto atveju skrupu
lų neturėtų būti daroma. Už vie
ną dantį visus dantis išmalti”.

J. Aistis

— “Atrodo, kad ir čia pas mus, 
kaip ir Australijoj, lietuvės mo
terys tik dirba, o vyrai tik po
sėdžiauja ir kalba, o savo neran
gumo ir egoizmo pateisinimui net 
apkalba moteris.”

Emilija Čekienė, “Dirva”

— Politika yra priešą keikti, 
nepravėrus lūpų.

— Moteris šiandiena nori stip
raus vyro, kurį ji tačiau galėtų 
vynioti ant savo piršto.

DEL BATŲ
Aunasi žmogus. Eis į darbą. 

Apsiavęs žiūri — batai vos besi
laiko.

—■ Naujų pasidairytum, — pa
ragino žmona.

— Reikia, — sutiko ir vyras.
Pasibeldė į artimiausią Degu

čių parduotuvę.
— Man batus. Keturiasdešimt 

penkto numerio, —paprašė.
Parduotuvėje į jį sužiuro tar

tum į marsietį.
— Ko gero, dar ir pirštinių

TU IR KITAS
“Jei koks nors XY, buvęs ans- 

tolis arba šiaip jau valdininkas, 
ima kalbėti apie dalykus, kurių 
neišmano, tu pasiūlai jam už
rakinti savo kalbinę mašiną. Bet 
jei tu pats, buvęs taip pat šiaip 
jau valdininkas, imi nustatyti a- 
nos solistės koloratūros trelių ne
švarumą, to dailininko temų bei 
spalvų nepatriotiškumą, ano fut
bolininko kreivą šūvį ir to rašy
tojo poezijos ar prozos nebran
dumą — tu turi tam pilną tei
sę, nes — pagal tave — kiekvie
nas turi teisę pasakyti savo nuo
mone apie viską.”

Dr. H. Nagys

Graži tu mano brangi tėvynei 
Ar kas yra tave taip gynę,
Kaip Stalinai ir zimanai 
Ir liberalų rabinai?

Su jais ir aš mezgu jau ryšį 
(Kol kas tiktai per sienos

plyšį).
Klausausi žodžių jų saldžių 
Ir balalaiką vis girdžiu.

VEDYBOS SU KOMPIUTERIU
Vienas Toronto teologas Ar- 

thur Gibson, kalbėdamas su lai
kraščio reporteriu, pabrėžė, kad 
jis — kompiuterių neskaitąs ma
šinomis, bet kuo nors daugiau.

Jo motyvavimas — kompiute
riai galvoją, dauginasi ir, jei ne
taisyklingai suprograminti, išvys
tą savyje tam tikrą neurozę. Tai
gi, jie esą gyvi.

Ryšium su tuo Toronto “Dai
ly Star” kolumnistas sukūrė šito
kį “vaizdelį”. Esą, greičiausiai ga
lėsią atsitikti šitaip:

Ateina jaunuolis pas motiną ir 
sako:

— Mama, aš noriu pakalbėti 
su jumis.

— Apie ką, Bruce?
— Apie vedybas. Aš nutariau 

vesti.
— Bet gi tu esi dar tik 21 m. 

amžiaus. Dar net kolegijos nebai
gei.

— Tai nesvarbu, mama! Aš 
esu įsimylėjęs ir niekas manęs 
nuo vedybų negalės sulaikyti!

— Koks gi tavo busimosios 
vardas?

— Tai yra 567-973-599, bet— 
trumpa forma — aš ją vadinu 
tik ‘5”.

— Tai labai juokingas mergai 
tės vardas — ar ne?

— Iš tikrųjų — tai yra jos se
rijos numeris.

— Mergaitės gi neturi seriji
nių numerių?

— Jos turi, jeigu jos yra kom
piuteriai.

— Ką tu galvoji ir ką šneki?
— Taip, mama! Tai bus mai

šytos vedybos.
— Oh, Bruce! Tavo tėvas ir 

aš galvojame, kad tu susirasi 
gražią orientalinę mergaitę arba 
mergaitę negrę ar, pagaliau, ko
kią nors merginą, kad ir iš Uni
ted Church, o dabar — kompiu- 

’terisl
— Jūs mylėsite ją, mama! Ji 

yra taip sukurta, kaip geležinis 
kabinetas.

— Ar tai vietinis, ar importuo
tas kompiuteris?

— Vietinis. Pagamintas mū
siškiam Don Mills.

— Ačiū dangui nors už tai! 
Bet, kaip jūs susiderinsite. Tu gi 
neturi pinigų.

BE BATŲ

Dail. J. Kasčiūno piešinys

užsinorėsi? Odinių, su švelniu 
pūkeliu viduje?

— O gal ir zuikio kailio kepu
rę pridėti? — nusišaipė Salake.

— Kaliošų, rodos, turim. 
Tiks? — pagaliau pasigailėjo 
žmogaus rajono centre Zarasuo
se.

— Sieksiu Vilniaus. Klius jums 
už tokią prekybą.

— Laimingos kelionės! — nu
žvelgė kliento kojas pardavėjai.

Žvilgterėjo į jas ir žmogelis. Ir 
nuraudo. Kur stovėta, senųjų ba
tų puspadžiai likę. Kaip basas 
benueisi?

“Valstiečių laikraštis” 
sausio 20 d.

Apsikabinęs meno mūzą, 
Lenkiuos prieš tautą šimtą

karti}.
Ir parsiduodu už arbūzą 
Tautos vadam už Kremliaus

vartų

Jie pasigaus mane, kaip žuvį, 
Paskui išmuilins, kaip

Zablockį,
Už tai, kad myliu aš lietuvį — 
Vis tiek, ar Zimaną, ar Trockį.

— Mes jau kalbėjome su ja. 
Manasis kompiuteris dirba Gi- 
gantic Steel Ltd. prie algų išmo
kėjimo. Ji man padės, kol aš už
baigsiu kolegiją.

— Bruce, ar tu esi tikras, kad 
vykdai gerą sumanymą? Dabar 
gi viskas atrodo gerai, bet kas at
sitiks su jos tranzisteriais, kai su
lauksite 45? Juk kai ji pasens, kas 
beliks tau daryti? Tik išmesti ją 
— a?

— Mama, tai nėra tokios sri

ties mūsų draugystė, kaip tu gal
voji. Žinoma, aš mėgstu tai, ką 
ji kompiutina, t.y. pinigus. Aš 
gerbiu jos atmintį, mėgstu jos už
sidegimo būdą, kai įeinu į kam
barį. Bet tarp mūsų nėra buvę 
kokių nors “hanky-panky”. Tu 
gali patikrinti jos sąskaitas, jei
gu netiki manim...

— Ar gali ji virti, kepti ir pri
žiūrėti namų švarąlt 

• — Tai senos ir^dos dalykas, 
mama! Mano mažoji “5” turi IQ 
225. Ji gali vesti fabriką 25,000 
vertės. Taigi ji turi daugiau mok
slo ir žinių, kaip visas Toronto 
universitetas.

— OK, Bruce, tad atsivesk sa
vąją ateinantį sekmadienį pie
tums ir pirmai pažinčiai su tė
vu, — pagaliau sutikusi motina.

Paruošė P. A.

POEZIJOS SUKNIA

“Kadangi poezija yra fantazi
jos dausų ponia, dėvinti moder
niškas alegorijų suknias, todėl, 
trumpai jai švystelėjus, aš darau 
jai reveransą.”

K. BaZtrukonis

ALGA IR LINKĖJIMAS
— Kad tu pragyventum iš al

gos, — taip savo priešui linki pa
vergtos Lietuvos žmogus.

SPALVA IR LAIKAS

— Kokios spalvos plaukus tu
rės ar turėjo tavo pražilusi mo
čiutė tegali tik plaukų šukuoto
ją žinoti.

MODERNIAIS LAIKAIS

— Ketverių metų berniukas, 
nušvitus saulei per langą, pasa
kė savo močiutei: “Tur būt ma
ne dabar Dievulis fotografavo.”

MOKYKLA IR SKALBYKLA
Šiandien siųsti vaikus į kolegi

ją yra tas pats, kas nešti drabu
žius į skalbyklą. Gauni tą patį, 
tik nebegali pažinti.

MOKSLAS IR DARBAS
Į krautuvę priimtam naujam 

vaikinui bosas sako:
— Prašau dabar iššluoti krau 

tuvę.
— Bet juk aš esu baigęs kole

giją, — atsako vaikinas.
— O, tai nieko, aš parodysiu 

kaip.

NEKENKSMINGA KRONIKA
— Geras gėrikas. Deland Fla.,

pabėgusiam iš cirko ir sušalu
siam drambliui davė išgerti 11 
galionų vandens į kuriuos įpylė 
ir 2 galionus stiprios degtinės.

— Skėčių pardavinėjimas. Vk 
nas Chicagos pilietis, daug ke
liaująs po visą Ameriką ir vii 
užmirštąs skėtį autobusuose, lėk
tuvuose, restoranuose, galų gale 
skėčio rankenoj išgraviravo save 
adresą ir pastabą: jei kas jį ras, 
vietoj gražinimo geriau tegul at
siunčia vieną dolerį. Po pusme
čio jam radėjai, siųsdami pc 
vieną, jau prisiuntę 11 dolerių.

— Moterys laiko paslaptis. An 
glijoje vienos anglikonų bažny
čios statybos komitetas kreipęsi! 
į visos Anglijos šeimininkes, 
prašydamas prisiųsti geriausius 
jų žinomus valgių gaminimo re
ceptus. Tuos receptus norėta iš
leisti atskira knyga, kuri būti} 
pardavinėjama ir duotų statybai 
gražaus pelno. Deja nė viena 
šeimininkė į tai neatsiliepusi... 
Ir kas sakė, kad moterys negali 
paslapčių išlaikyti?..

— Kas saugo Berlyną. Vakarų 
Berlyną lankantieji turistai pasa
koja, kad autobuso vadovas kai 
nuveža parodyti vieną miesto į- 
žymybių — sovietų pastatytą pa
minklą — (irgi V. Berlyne), 
taip aiškina: “Matote tą pamink
lą? Kad paminklas neestetiškas, 
kad kareivis pasibaisėtinai atkiš
tu pilvu, tai kitas dalykas, aš po
litika neužsiimu. Kad tam pa
minklui kas nors negero neatsi
tiktų, jį saujoja pora sovietų ka
reivių. Kad kareiviams kas neat
sitiktų, juos saugoja sąjunginin
kų kariai, gi šiuos sąjungininkus 
saugoja vokiečių policija.”

— Bičių nuopelnai. Londo- 
ųiškis “Daily Mirror” skaityto
jams praneša apie vieno Anglijos 
bitininko džiaugsmą. Esą, jos 
praėjusią vasarą net du kartu su- 
gėlusios jo uošvę.

— Garsina lietuvius. “Tėviš
kės Žiburiai” sako, kačl “Toronto 
spaudoj padažnėjo lietuviškos pa
vardės nusikaltimų aprašymuo
se. Vieni jų minimi vagystėse, ki
ti muštynėse ir pan.

MOKESČIAI IR AMŽIUS
Šiandien amerikietis gyvena 

25 m. ilgiau negu praėjusiame 
šimtmetyje, tačiau jis ir turi tiek 
ilgiau gyventi, kad galėtų už
dirbti įvairius mokesčius, kuriuos 
sumoka valdžiai.

PAŽADAI IR RINKIMAI

Kongreso nariai geidžia būti 
perrenkami antrą kartą todėl, 
kad jie nenori gyventi pagal tuos 
įstatymus, kuriuos jie būdami 
kongrese pravedė.

VIENODOS NUOMONĖS
— Aš įsitikinusi, kad nėra 

dviejų žmonių, vienodai galvo
jančių.

— Tu šitaip nekalbėtum, jei 
pamatytum dovanas, kurias aš 
gavau vardadienio proga.

KUKLUS NORAS

Kirpėjas nuteisiamas iki gyvos 
galvos kalėti. Teisėjas klausia, 
koks jo paskutinis noras?

— Nuskusti jums barzdą, — 
atsako pasmerktasis.

Tikrai laisvai bealsuojąs kome 
nistinės sistemos žmogus.
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