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VLADIMIRAS MAKSIMOVAS 

/C/OZAS KRAUKAUSKAS 

Ne vien lūpomis, o tikrai dė
kinga širdimi sakau: 

Ačiū Draugui — mano šešių 
romanų išleidėjui; 

Ačiū Jury Komisijai — rašy- Į 
tojams Danutei Brazytei - Bindo-
kienei, Povilui, Gaučiui, Kęstu
čiui Girniui, Eglei Juodvalkytei ir; 
Anatolijui Kairiui; 

Ačiū mecenatui Zigmui Um-• 
bražūnui, išmoningam žurnalis- j 
tui ir didžiam keliautojui; 

Ačiū jums visiems, čionai susi
rinkusiems. 

Martyno Mažvydo pagrindinė 
idėja — lietuviška knyga brolius j 
ir seseris ves į tiesą bei šviesą, | 

j juos gins ir gelbės. Todėl mūsų : 

Į raštijos pradininkas pirmojoje, 
knygoje paliko paminklinius žo
džius: 

Bralei, seseris, imkiet mani ir 
skaitikiet 

Jr tatai skaitidami permanikiet. 
Diena ir nakti preg savęs 

mani laikikiet 
Jr nekada manės nog jusu 

neatmeskiet 

Pasidairykim, kiek nūnai mū
sų išeivijoj atgarsio į šiuos žo
džius. Kiek ištikimybės mūsų šir
dyse? Knygos bene tirpte tirps
ta nuo lentynų? 

1946 metais Wiesbadeno sto 
vykioj girdėjau sakant: 

KNYCA GINA TA .•*?\ -Ci 
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O broliai ir vel ]\iodvz:r.:z\s išlekia 

"Draugo" dvidešimt penktojo romano konkurso laureatas ra šytojas Juozas 
iškilmėje, Jaunimo centre, Chicagoje, š. m. kovo mėn. 28 d. 

Kralikauskas kalba konkurso jubiliejinėje 
Nuotr. V. Noreikos 

jau nei perka, nekskaito. Laikraš
tį vieną prenumeruoja, bet ir šio 
ne kiekvieną nr. akim permeta. 
Anot jo: "Tai kad to laiko, ži
not..." Jo atžalos susituokę su ki-

pora metų išvykęs iš Sov. Sąjungos, 
šiuo metu gyvena Paryžiuje ir reda
guoja "Kontinento" žurnalą. Vak. Vo
kietijos dienraščiui "Die NVelt" (1976. 
III. 6) jis parašė straipsnį, kuriame pa
sisako, ką, jo nuomone, reiškia nese
niai Maskvoje įvykęs Sov. S-gos XXV-
sis kompartijos suvažiavimas. Čia duo
dame V. Maksimovo straipsnio verti
mą. 

Mirę žodžiai. Mirę, nieko 
nesakantys ir nepatikrinami 
skaičiai. Mechaniškas, vienbal
sis pritarimas, kaip kapuose. Ne
gyvo apeigyno mirusi praktika. 
Dieve mano, normaliam žmo
gui net nereikėtų iš tikrųjų 
perskaityti "Gulago salyno", 
kad jis suprastų šitą komuniz
mo visišką melą ir mirtiną ap
gaulę. 

Tačiau nors tai skamba neįti
kinančiai, pasaulyje yra nesus
kaitoma daugybė žmonių, kur-

Redakcijos pastaba. Rusų rašytojas ris yra miręs. Jo įpėdiniai Him-
Vbdimiras Maksimovas, g. 1931, prieš leris ir Goebelsas pradeda nacių 

režimą liberalinti. Koncentraci
jos lageriai perkrikštijami "dar
bo kolonijomis", krematoriumų 
vietą užima gerai įrengti beprot
namiai, o kitų valstybių užpuo
limai vadinami "tarptautine 
parama". 

Aš galėčiau šitą fantaziją to
liau pratęsti: liberalioji ir roži
niai dažyta Vakarų inteleginti-
ja, ideologinės ekstazės apimta, 
visais šiuolaikinės informacijos ke
liais skelbia nacionalsocializmo 
"su žmogišku veidu" liberalėjimą. 
Mezgasi draugiški ryšiai su Tre
čiojo Reicho kūrybiniais sluoks
niais. Ponas Sartras, gyvenantis 
Vichy mieste, sveikina kaip nau
jojo hitlerinio režimo humaniš
ką laimėjimo faktą, kad mirties 
bausmė Heinrichui Boeliui pa
keista ištrėmimu iš Vokietijos. 

Karti šios parodijos tiesa, de
ja, visiškai sutampa su tikrove. 
"Detantės" šlovintojai mėgina 
įtikinti tautas, kad profesinis 

7^an j tataučiais: jų šeimose ne lietuviš-
• _, maine kaip duona. Nesu-įka i š n e k a s i - ***** lietuviškai 
prantu, kaip aš galėč gyvent be a n e i **> a n e i m u- Anūkėles ne-
knygų ir laikraščių. Gi būč lygiJ 

žuvis be vandens". Iš tikro, jį ar 
ne kasdien matydavau skaitantį. 
Ir ne sykį smilktelėjo galvon: 
kana kur jis beatsispirs, niekur 
nebus atplyšęs nuo Lietuvos. Jam 
lietuviška knyga ar laikraštis — 
tarsi mažutė Lietuvėlė. 

Nūdie tas lietuvis Auksiniuo
se Vakaruose Ir ko tik nenuvir-
tau užgirdęs: jis lietuviškų knygų 

Kalba, pasakyta "Draugo'' dvi
dešimt penktojo romano konkurso 
uibaigtuvėse — premijos įteikime 
i . m. kovo mėn. 28 d. Jaunimo cent
re, Chicagoje. 

nesių jis užgrobia valdžią. At
stovų rūmus išvaiko karinės pa
jėgos. 

Man galima prikišti, kad tai 
įvyko seniai — perversminio ka
taklizmo metu. Betgi visai nese
niai kitoje Europos dalyje, bū
tent Portugalijoje, ponas Cun-
halas, kitas fanatiškas totalistas, 

džiaakės lėlės. Nejaugi brolis ne
turi už ką nusipirkti knygos? Be
gu nėr knygai, kai namai be sko
los, šiųmetis automobilis, viduj 
visko į valias, ir atostogų skren
da į egzotiškas salas? Negi mūsų 
broliui suvis nėr kada skaityti? 
Nė vienos knygos atokvėpiams 
per mėnesį? Anei vienos per tris 
mėnesius? Per pusę metų? Anei 
vienos neperskaityt per ištisus 
metus! O jei tėvai ne, bene pa
augliai skaitys? Bau ne jis sakėsi 
Wiesbadene: "Nesuprantu, kaip 
aš galėč gyvent be knygų ir laik
raščių?" O bene tat suprastų vys
kupas Motiejus Valančius, arki
vyskupas Jurgis Matulaitis, preL 
Dambrauskas - Jakštas, arkivys
kupas Mečislovas Reinys? Bau 
suprastų Simanas Daukantas, dr. 
Jonas Basanavičius, dr. Vincas 
Kudirka, aušrininkai ir varpinin

kai Maironis, Marija Pečkaus- t butų valstybės galvos, guberna-
kaitė, Vaižgantas ir knygnešiai?.. I toriaus ar vyskupo būstinė). Re

zidencijoj įkurtuves laimina 
šampano ir konjako baterijom. 
Senovėj lietuviai įkurtuvių apei
goj pirkion pagarbiai įnešdavo 
ugnį ir įkurdavo naujame židi
ny. Rasi, ir čionai kas įneš kny
gą: lietuvio ugnelę, Lietuvos ži
bintėlį, mūsų kultūros žiburėlį. 
Eik eik, kur tau! 

Begu galėjom V/iesbadene, 
Hanau ar Augsburge taip bai
singai susapnuoti? Sakykite, kad 
brolis neims lietuviškos knygos į 
rankas?! Kad sūnėnų šeimos ne 

Kaip suprastų tie, kurie .už lie
tuvišką žodį buvo žiauriai kan
kinami, kalėjimuose pūdomi ar
ba numarinami Sibire? 

Agi kada Šis buvo turtinges
nis: anuomet "VViesbadene, skai
tydamas prie Rheino, ar Čionai, 
būdamas "vertas" bene trečdalį 
milijono dolerių? Ar gal tenai — 
tėvų sodyboj tarp miškų. Gal te
nai — regėdamas kiškių pėdas 
baltajame sniege... 

Lietuvių spausdintas žodis stab
do išeivijos asimiliaciją. Gina tau
tines vertybes ir savitumą-Itaigo- į lietuviškai šnekės?! Sakyk, kad 

t prisiekė, kad jis niekada savo 
čių ir aklų (ar tikrai jie tokie?), į agresorius su laiku, kaip diplomą- Į krašte neleis demokratinės vy-
kųrie ne tiktai tiki tuo mirties \ tjnių poveikių išdava, pasidaro riausybės 
šokiu kapuose, ne tik paklūsta 
tom nežmoniškom dogmom ir 

jom ištikimai tarnauja, bet dargi 
reikalauja — kas net pavojin
giau —, kad tie kraštai didžių
jų valstybininkų būtų laikomi 
natūraliais partneriais. 

labiau taikingas. 
* įvykiai Portugalijoje ir Ango

loje aiškiai parodė, kad tikėji
mas, jog vilkai ėsią tik žolę, yra quero ir Plissonier taktinė de-

Po nepavykusio pučo 
dabar jis — karštas' politinio 
pliuralizmo gynėjas. 

Tuo atžvilgiu ponų Berlin-

rnagogija, suvažiavime taiKytoji 
paprastiems ir blogai informuo
tiems klausytojams, mumyse ga
li HSaukti tiktai abejingumą ir 
pasibiaurėjimą. Mes tvirtiname 

arba iliuzija arba provokacija. 
Jeigu atoslūgio politikos vaka
rietiškieji balandžiai būtų bent 

Neseniai anglų žurnale "Sur- \ paviršutiniškai pastudijavę rau-
vey" buvo paskelbtas lenkų fi- donojo totalizmo istoriją, jie gė-
loscrfo Leszeko Kolakowskio dintųsi taip garsiai trimituoti \ ir prisirmam už tai ?au atsako-
straip&nis, kuriame utopiškai pa-j išpūstus sprendimus, kuriais jie mybe, kad visos kalbos, priesai-
vaizduojamas pokario pasaulis, įnori apginti savo jau sužlugusią kos ir sutartys, kurias pasirašo 
tarsi karą būtų laimėjęs Hitle- politiką. Nes melas yra šitos, totalistinė mafija, yra visiškai j 
ris. Jis aprašo, kad po trumpo žmoniškumui priešingos ideolo-J be turinio ir tarnauja tik tam, 
"šaltojo karo" laikotarpio, tai gijos esminis pradas. Taip buvo j kad pridengtų eventualų kari-j 

ja ir tvirtina kultūrinę autono
miją. Padeda objektyviau reaguo
ti, kritiškiau priimti, sąmonin
giau susivokti kultūrinėj sąvei
koj. Apsaugo nuo aklo mėgdžio
jimo ir menkavertiškumo kom
plekso. 

Nemažai brolių ir seserų čio
nai kartoja bajorų-šlėktų nelabys-
tes. Šlėktos neėmė į rankas lie
tuviškos knygos. Su savo vaikais 
gageno ne lietuviškai. Tuokėsi su 
kitataučiais. Daug dukrelių ište
kėjo Raseinių Magdėmis. Šlėktos 
savo pirkias vadino palociais, 
mūsiškiai — rezidencijom (regis 

yra po principinio pasipriešini
mo fašizmui, Vakarų galybės, 
išvengusios sunaikinimo, pradė
jo "detantės" laikotarpį. Ir naciš
koje Vokietijoje įvykusios ''esmi-
M » " permainos: Adolfas Hitle-

nuo partijos įsteigimo pirmosios 
dienos. 

Antai pavyzdys: 1917 liepos 
mėnesį Leninas organizuoja de
monstraciją šūkiu — "Visa val
džia atstovams". Po keliu, mė-

nį ar ideologinį užpuolimą. 
XXV-sis suvažiavimas buvo 

politinio šešėlių teatro suvažia
vimas, kurio maras dvokia iš to
lo. 

Sulietuvino dr. J. Labutis 

dukterėčios Raseinių Magdėm 
užaugs?! Kad anūkėliai kai kur 
jau spalvoti bus?! Kad anūkėlės 
nemokės lietuviškai, kaip ir jų 
didžiaakės lėlės? Jeigu stovyklo
se būtų kana kas šitokias votis ir 
gangrenas papranašavęs, tikriau
siai būtų buvęs apšauktas pami
šėliu ar agentu... 

Šlėktos vieni prieš kitus "ga
lando kirvius, kalavijus aštrius". 
Juodbėrių lėkdinami karietose su 
lingėmis, jie akis išdegę nugar
mėjo, niekingai tapdami trąša 
slavams, kurie, anot Vydūno, tu
ri "daug tamsaus kraujo". Mūsų 
broliai irgi žaibuoja aštriais aš
menim prieš saviškius, vieni ki
tuose matydami maskvėnus, to
torius, kazokus, turkus ar kito
kius "barzdotus vyrus iš marių". 

| O iš rezidencijų irgi kad skuba, 
kadgi lekia nervingi, įsitempę, 

Į dažnas vaistais mažindamas 
aukštą kraujo spaudimą. Sakyki
te, bau gresia juoda diena? Sa-

į kyk, begu gali duonos pritrūkti? 
Į £gi gėrybių geismas juos gena, 
i lyg akis išdegusius. Jau turi tiek 
j ir aniek, betgi dreba dėl dolerio, 
miršta dėl dolerio. Ir nežino nei 

I kada bus gana, nei kam galop 
; paliks rezidencija ir šventoji ban
ko knygelė... 

Tai ir tenka užgirsti šykštūno 
i gudragalviavimą: nei perku, nei 
i prenumeruoju, nei skaitau — 
Į man jų visų akiratis per siauras: 
well, parapinis, provincinis, iš 
geto. Tai ir užgestam pasiteisini-<Draugo~ sukaktuvinėje daitiojo žodžio ir dainos šventėje Jaunimo centre, , , 

Chicagoje, romano konkurso premiją įteikiant, sveikinasi mecenatas Zigmas į ™? gudragalvystę: esą, emigract-
Umbražūnas (kairėje) k laureatas, rašytojas Juozas Kralikauskas. joj neįmanoma atsilaikyt ir iš-

Xuc.tr. V. Noreikos I likt Išeivija, mat, vis tiek galop 

Stirps. Girdi, nėr priemonių su
laikyt nutautimą. Toks pasi-
smerkimas pražuvimui —akmuo 
po kaklu. Tai vėl ta laidotuviš-
ka giesmė, kurią pažįstam jau iš 
XVUI-XIX amžių sąvartos: kad 
lietuvių kalba suvis prie mirties; 
kad lietuvių tauta jau neturi atei-

| ties — likimas kaip prūsų: kad 
I lietuvis —tai mirtininkas; kad 
Lietuva —tarsi didelė mirti pa-

j smerktųjų kamera... 
Žydai išeivijoj daugiau kaip 

du tūkstančius metų. Tačiau ne 
tik neištirpo, o šiandie drebina 
pasaulį. Žydus per tūkstančius 
metų emigracijoj apgynė, išgelbė
jo ir galybėn iškėlė 39 knygos. Jas 
brangino, saugojo, laikė švento
mis: šeimoj, sinagogoj, mokykloj 
ir bendruomenėj (kahal). Idant 
bendruomenės nesuskiltų ir ne
iškriktų, žymiausi rabinai V a. 
užbaigė Talmudą: gyvenimo pa
grindai pagal Mozės penkias 
knygas, vadinamąjį Thorah 
(Įstatymą). Žydui buvo nevalia 
kreiptis į valstybės teismus: tik į 
kahalo teismą. Gėda ir nusižen
gimas nepažaboti savo ambicijos, 
pyktis, eiti ant peilių. Mokytojas 
didelėj pagarboj. Kieta ir pasto
vi ištvermė. Ir klestėjo kanalai 
nuo Babilonijos iki New Yorko, 
nuo Arabijos iki Vilniaus ("Lie
tuvos Jeruzalės"). Knygos if 
bendruomenė buvo žydų emigra
cijai lemtingieji veiksniai. 

Mums reikia gerai perprasti, 
kad mūsų tautos išlikimą irgi 
knygos lemia, kad mūsų emigra
cijos ateitį irgi spausdintas žodis 
nulems. Knyga ir laikraštis — 
išmėgintas ir tikras lietuvybės 
ginklas. Tačiau ir aštriausias ka
lavijas nieko negina, kol jis nėra 
paimtas į rankas. Lygiai taip pat 
ir knyga, kol ji nepaliečiama dū
lėja knygyne ant lentynos, kol 
neatverčiama skaitytojo pirštų. 

Dvylikos brolių juodvarniais 
laksčiusių likimas man gūdi mįs
lė. Bet dar šiurpesnė mįslė, kad 
daugel mūsų brolių vėl — kaip 
anie šlėktos, vėl kaip anie krank
liai — juodvarniais išlekia.-

Ėgi įstabus ir labai prasmin
gas pirmojoj knygoj Martyno 
Mažvydo kreipinys: "Bralei, se
seris, imkiet mani ir skaitikiet". 
Jį kartoja iš amžinybės ir istori
jos mūsų lietuviškos dvasios mil
žinai: vyskupas Merkelis Giedrai
tis, Simanas Daukantas, vysku
pas Motiejus Valančius, Jonas 
Basanavičius, arkivyskupas Jur
gis Matulaitis, Vydūnas, vysku
pas Kazimieras Paltarokas. šį 
jautrų kreipinį kartoja didieji 
kūrėjai: Kristijonas Donelaitis, 
Maironis, Vincas Kudirka, Vin
cas Pietaris, Vaižgantas, Vincas 
Krėvė, Balys Sruoga, Putinas, Jo
nas Aistis. Jie byla iš širdies į mū
sų kiekvieno širdį. 

Tebudi ir tesaugo mus lietu
viškoji knyga! 

Knyga — iš tautos gelmių, 2 
amžių gelmės, iš kuriančio lie
tuvio širdies. Apie amžiną Lie
tuvos grožį, apie amžiną Lietu
vos meilę 

Apie didingą mūsų Vilnių, au
gusį per daugel amžių. Apie lai
ko žingsnius Kauno senamiesty 

Apie bites liepose, gegutes ber
žuose. Apie kiškio pėdeles balta
me baltajame sniege 

Apie protėvių mėlynas aitis li
nų žydėjime 

Apie visų brangiausią šalį — 
mūsų motinų motiną — kurios 
vardas Lietuva. 

http://Xuc.tr
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ŽVELGIANT | MOTIEJŲ VALANČIŲ PO ŠIMTO METŲ 
VINCAS MACIŪNAS 

,Tęsiny* i* praej*L>io ^'<iO ) 

Valančius nepriklausė "lakštinga
la negari nečiulbėti" poetu - rašy
tojų kategorijai, tad butų veikiau
siai ir visai nepiaeiulbęs, jei nebū
tų tam tikrai susidėsčiusios jo gy
venimo aplinkybės. Perkeltas iš Var
nių Kaunan ir rusų administraci
jos sekamas bei varžomas, todėl ir 
nebegalėdamas tuo pat plačiu mos-
fti bevaryti savo darbo ir ne^gi lan
kyti vysk-'pHos ('ai buvo'lam 1?C" 
m. uždraus*a>. taip.pat besilpnėjan-
č*os sveikatos ir tolyn bežengiančios 
senatvės vis labiau pririštas prie na
mų, Valančius jau daugiau turėjo 
laiko. Tad ir galėjo jam kilti min
tis užsiimti tokiais niekniekiais kaip 
beletristika, o beletristinių užuo
mazgų jo religinėse knygelės netru
ko. Štai pvz: gabaliukas iš šv. Pelik
so kapucino gyvenimo: "Nepertoli 
nuo Rymo, Valakų žemėj, vienoj 
sodoj gyveno prastas žmoeelis. vnas 
[tikras] plikis, bet dievobaimingas, 
kurs vedęs rrioterf, sulaukė sūnaus 
ir apkrikštidfno ji Peliksu. Nuo kū
dikystės motina Išmokė vaikeli po
teriu ir prisakymų, rašto nemokė, 
nes nė pati nemokėjo, o j iškalą ne
turėjo kuo leisti? rVtfksas, užkliudęs 
devintus metus amžiaus savo, jau 
ganė karveles tėvų savo" Ir t. t 
Argi negalėjo taf būti Valančiui tik
ra literatūrinė pagunda (ar net pro
vokacija) vietoj Rymo įrašyti pvz. 
Viekšnių parakvijos Meškelių so
dą ir regzti pasakojimą apie žemaiti 
Tamošių ar Lauryną. 

O štai ar ne Pruncės Paukštva
nagio ar kurio kito "Vaikų knyge
lės" nedorėlio prototipas buvo va-
.lančinis Šv. Kutbertas vaikystėje: 
"Valandos nebuvo, 
nebūtų širdies uždavęs. Vieną die-

o c • • » * - ' -

džiai parode, kokia natūrali buvo 
Valančiaus beletristikos raida IŠ jo 
ankstyvesniųjų raštų. Be to, savo 
beletristikai atramos Valančiaus ga
lėjo gauti ir sno meto mūsų raš
tijoje. Rasime ten pavyzdžių, visai 

j valančiškai atrodančių. Štai pvz. 
• knygelėje "Jonas iš Svisločės" skai-

tėvams) t o m e g^ft 3 p i e m e š k i n ! n k u s ' k u -
' rie apgaudinėja prietaringus kaimie
čius: "... atradom stalą, ant kiemo 

si r sidomėjimas lietuvių tautosaka 
ir apskritai tautotyra. Plačiai net už 
Lietuvos ribų pagarsėjo L. Rėzos 

į dainų rinkinys. Greta daugelio ki
tu vardų galime sumfnėti artimą 
Valančiaus draugą Daukantą, ku
r s ne tik rinko dainas f ir pasakas)-, 
bet ir išleido rų kriygelę, o taip pat 
savo "Būde" aprašinėjo lietuvių I 
papročius. Neliko ir Valančius to są-
iūdžio nemlies-'-ars. "Palangos- TuTės" 
pratarmėie jis rašė: "Kaip viskas 
pasaulyj persimaino, taip persikeis 
ilgainiui ir žmonių papročiai. Ką aš 
mimanvchmti* ėmiau ir srrrašiau ne 
vien papročius, bet ir juokavimus 
žmonių mūsų gadvnės. O tai dėl 
to. idanf a'enančios f ateinančios] gi
minės žinotų, kas tiko žemaičiams 
su lietuviais gale mūsų devyniolik
tojo amžiaus". Toji apysakaitė grūs
te prigrūsta etnografinės medžiagos: 
čia ir dainos, ir jvairūs papročiai 
(vestuvių, laidotuvių, Kalėdų h-
kitų švenčių), visokiausi šokiai ir 
žaidimai, paskirose parapijose ivai-
nioianti žmonių apranga ir budin
gieji valgiai. Žodžiu tariant, tikras 
lobynas mūstj tau'totyrininkams. 
Net stebies, kaip gerai fis pažino 
liaudies gyvenimą ir nieko nepamir
šo, nei kapelionaudamas svetima
me Moziriuje, nei profesoriaudamas 
Vilniaus ir paskiau Petrapilio dftl-
miesčiuose, nei vyskupaudamas Var
niuose ir Kaune. Lyg niekur nebū
tų S lietuviSko k aimo iSvy kęs, o 
visą laiką gyvenęs su kaimo žmonė
mis, dalinęsis jų vargais, rūpesčiais, 

centre — koks nors doras bei išram- i leido trumputę Lietuvos istoriją vai- džiaugsmais ir visa tai akylai ste-

besakyti apie tas padūkėles, kurios be galo'." Valančius irgi būtų pa
viršutini sijoną viii galvos susirai- sakęs: "Pasispardykit, o aš bežiū-
čiusios, šokinėja po trobos vidurį". • rėdamas skaniai pasijuoksiu, gal net 
Apie vieną šokį {"Vadinas tas tan- aprašysiu' jūsų šoki savo knygelė-
clus špokis") kalbėjo: "... pats bie-! se". "Palangos Juzės" pratarmėje 
sas turėjo ji per koki bezbažną [be- ; Valančius tikėjosi, kad jo knygelės 
dievišką] fcmOgų išmislyti" (eita- "užsiliks kame nors bent viena, ku-

; tos imtos ii J. Povilonio straipsnio rią atenčios giminės juokdamos 
; "2emsiėių vestuvės k. Ambr. pa- į skaitys". Taigi, skaitys juokdamos. 

moksluose", Naujoji Romuva, 1939, Valančius tai ne Pabrėža. 
. Nr. 48).' 

Toks Pabrėžos pyktis visai sveti
mas Va!ait6rui. Penk'ajame vakare 
Palangos Juzė pasakojo savo namiš
kiams: "Po pietų tariau gaspadi-
nei: 'Motinėle, ar neleistum mums 
pašokti? Aš turiu skripyčias [smui
ką] ." Ta atsakė: 'Nu gerai, spardy
kitės, ir mano dukterys to geidžia 

Pagaliau, kodėl gi žmonėms ne-
pa-ij loki: ink kaimiečio gyvenimas 
buvo toks nelinksmas, pilnas vargų, 
-ūperč u, neprieklių; kodėl gi bent 
trumpam neužsimiršti, neatsigauti. 
Savo dešimtajame vakare pasakojo 

Juzė: "... aš skripyčias ištraukiau. 

'Nukflta j 3 psl » 
l 

Surlde': meta! <~. ";..-. ra i...%<• 

sikibę, dainuodami dainas". iniosios didaktinės beletristikos šab- istorija", Židinys, 1937, Nr. 2, p. 
AukšČau pateiktos ištraukos vaiz-; lonas", Židinys, 1938, Nr. 5/6). Jos i 184). Kiek vėKau L. Jucevičius iš-
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ną iškūlė langą ar pieno puodą par-
vertė, kitoj ugrų i pastogę nefe, k i - P ^ y t ą : gaspadinė pridengė aną 
toj sušledų vaikus sumušė ar gy- j s k o t e r t e > ° g«padorius, nešdams 
vofcui koft padaužė; kitoj, antlipes d

t
u ° n o s k e P a l ą i r P l ė č k ą a ? e l k o S ' S u 

ant stogo, nukrito ir kakta sau pra-i d i d e l I u "^Įžeminimu uzpraTinejo 
mušė ar j daržus kiaules suleido". mesk£* i n š n a m u s s a v u s " H te f" 

I sispyrė ir eit nenorėjo ing vidų. 
Savo ganytojiškoje 1856. VIII. 21 j r -j T u Q t a r p u g a s p a d o r i a i ^ 

gromatoje graudeno Valančius: " S u ' k o j o ^ ^ i d a n t m e § k a a . 
didžiausiu sopuliu širdies mano gir- | ? y t i r...] C i a n e b e i š l c e n t ė j o j o n a s : 
džiu, jogei daug vietose krikščiony j ^]ę$ ^ ^ b a l s u n e m a ž u ^ 
katalikai prašo meškininkus, idan- - u k o „ ^ n š i a i r a š ė i r V a_ 
namus, butus ir gyvolius jų švęsti: 
o anie už piningus visokias su meš
ka šventvagiškas daro ceremonijas, 
vadžioja po trobas, klėčias ir stal 
dus, po daržines ir jaujas, tą žvėr 
taheindami Ir pagal savo norą sa
vo' tekindami, po tam jos kudlomi 
išpeštomis, sumaišiusys su plaukais 
gaspadorių, gaspadinių, smilko, o 

tirigas senyvas vyras, kuris bevaži-! kams (1836), betgi lenkiškai. Pa-
nėdamas po kraštą (pvz. krominin- j na?iai kaip Poška, pageidavo ir "Jo-
kas Jonas iš Svisločėš) ir susitikda-į no iš Svisročės" H823) vertėjas (tų 
mas su Įvairiais žmonėmis, duoda j žodžių lenkiškame J. Chodžkos ori-
jiems visokių naudingų patarimų, į ginale nėra): "O kartais gal atsiras-
papasakoja įdomių atsitikimų, pa-; tų tarp lietuviu ir žemaičių tokie 
giria už gerus darbus, o dažniau; meilininkai žmonystės, kurie [... 
pabara už girtuoklystę, prietarus ar parengtų knygeię] dėl trumpo pa-
kitokias ydas. To pobūdžio buvo žinimo mūsų žemės istorijos, lygiai 
iš lenkų kalbos kun J. Rupeikos kaip palgrimas Dobromiliuje mu-
(?) verstasis J. Chodžkos "Jonas iš. žikėlių lenkų vaikus mokė, tai 
Svisločėš" (1823), vėliau perdirbtas idant lietuvių ir žemaičių pras-
j "Joną Išmisločių kromininką", čiokėlių vaikus istorijos lietuvių že-
(1860), kun. P. Gomalevskio "Ap-Į maičių trumpitėliai pamokytų", 
lankymas seniuko" (1853), M. Ake-'. Neatsirado tokių, ir tik Valančius 
Iaičio "Kvestorius" (1860), kun. J. tą mūsų raštijos spragą užpildė 
S. Dovydaičio "Šiaulėniškis Senelis" į "Pasakojimu Antano Tretininko". 
(1861-1864). Prie jų savo konst-į Šalia kitokiu yra toje knygelėje ir 
rukcija artimai prisišlieja Valan- į keli istoriniai pasakojimai, daugiau-
čiaus "Palangos Juzė" ir "Pasakoji- sla apie karą (anot Valančiaus, ka

rę) su kryžiuočiais: "Karė ant kal
no Girgždutės", "Karė pas Pilėnus", 

mas Antano Tretininko' 
Labai populiari tokio tipo knyge-

^s labiaus "bedieviško. Dievo mū- pamokymų. Tarp kitko jis sakė 
ką, paveiksU' nukryžiavoto Išgany- Į "K» k ^artų jums, vyrai,^ kalbėjau, 
tojaus mūsų siūlais apraSiofja], 
burtas kaži kokias ant vandenio 

' mčius po keturiasdešimt metų sa-
o "Paaugusių žmonių knygelėje'? ie lenkų' literatūroje (aišku, gerai! " K a r ė Pakuiiėį ties miestu Durbe 
Pasklaidome ir kitas knvgeles. žinoma ir Lietuvoje, kur tebevyra-' »r & Kad ir be Daukanto stiliaus 

ŠtaiKaj. Aleknavičiaus "Elemento-' vo lenkiškos kultūros įtaka) buvo; iškilmingumo. Valančius irgi mielai 
riuje" (1846, 2. leid. 1858) yra 10 lz- Čartoriskienės "Piligrimas Dob- pabrėždavo žemaičių narsumą ir 
'kalbesių" (t. y. įsikalbėjimų), romiliuje" (1818), cusilaukęs Ugi laisvės meilę. Štai "karvaida Bučas, 
<ur išmintingas senukas Kirpus duo- to laiko, kai Valančius ėmė rašyti vyras diktas, narsus ir augalotas, 
da kaimynams įvairių patarimų bei, savo apysakaites, net 13 leidimų.' pamatęs neprietelius, šiaip j savuo-

veikia s ' u s prabilo: Vyrai žemaičiai, ie 

Šnabžda, o vis tai, kaip, sako, dėl 
nušalinimo ir atitolinimo ligų, ne
laimių ir sužavėjimų. Ir yra tokie, 
kurie tam tiki!'* (Mūsų Senovė, II, 
Nr. 1. 1937, p 116-117). Ir štai, 
ar ne tas pats besipiktinančio vys
kupo susirūpinimas išsilieja visu 
Taaugudų žmonių knygelės" sky
rium apie meškininkus? 

Viename "Žemaičių vyskupys
tės" skyrelyje Valančius aprašinėja 
visokius žemaičių burtus, prietarus 
ar šiaipjau papročius: "Nuo senų 
gadynių lig rafisų amžiaus šv. Jo
no naktį jaunuomenė, vaikinai 
mergikėmis, gebėjo susieiti j arti
mus beržynus ar ąžuolynus. Eidami mirusių, o gyvos liko trys dukte-

su 
. I 

samdykite kokį senį vaikams mo
kyti". Kaimynai ir nusamdė Tamo
šių Pipirą. Beje ir savo dainuško
se (Pasakos, pritikimai, veselios ir 
giesmės, 1861) eiliavo: "Susirinkę 
daugis vyrų / Pasisamdė sau Pipirą/ 
Mokyt turi mūsų vaikus..." Taigi 
"kaimo daraktorius" įėjo mūsų lite-
ratūron dar gerokai prieš Valan
čiaus Antaną Tretininką. 

Panašumų randame ir kitur. Ar
gi ne valančiška yra M. Akelaičio 
"Kvestoriaus" (1860) pradžia: "Ne
toli Kauno gyveno vienas gaspado-
rius, nebagotas, ale rr nepavargęs. 
Pats visada blaivas, o pati — žmo
na darbininkė. Dievas davė jiems 
'nemaža vaikų; keletas buvo jau nu

nešęs sudžiūvusias berželius, katrais 
per Dievo Kūną puošė namus savo. 
Atėję tais pačiais berželiais sukur
davo didžią ugnį. Tuo tarpu vienas 
antras veiksmas, kankles ar skripkas' 
atsinešęs, pradėjo skambinti ir 
dzirginti. Linksmam tam balsui krū
meliuose atsiliepus, nė vieno kenklė 
nettmpčiofusi neliko, tulyd visi ap
sukui ugnies Šokti suniko", Ir t t 
Štai gabalas tos etnografinės me
džiagos, kuri užpildo "Palangos Ju
zę". Ten irgi aprašoma, kaip Šv. Jo
ną ftektj jaunuomene "susirinko ko-
pBrfotl, sukūrė ugtij ir parvedino 

fyš it du sūnų. Jaunesnis vardu bu-
v'o Jonas, o vyresnis Petras. Jonas iŠ 
mažų dienų dideliai malonėjo mo-
kytiesi". Jstojęs j bernardinus, Jonas 
ryžos tapti kvestoritrin (vienuolyno 
ankų'rinkėju),- nes "važinėdamas 
po svietą, bemokinsiu vargdienė
lius". Štai vėl kitas Antano Tretinin
ko pirmatakas. 

Valančiaus ryšius su ano meto 
raštija Svarstant, reikia paminėti 
dar vienas dalykas. Iš lenku lite
ratūros (o ten iš prancūzų) mūsų 
didaktinėn ralrjjon buvo atėjęs tik
ras liaudiškos apysakaitės tipas 

Čartoriskienės apysakaitėje 
panašus į Valančiaus Antaną Tre- Hausyklt! Ar matot, kiek nepriete-
tihinką kaimo vaikų daraktorius j »*J susirinko ant galvų mūsų? Jų 
išmintingas ir doras Chvalibogas | ragotinių niekas neveikia suskąity-
(Dievagarbis, taigi jau pats vardas j tif O ko anie atkeliavo? Ką mes 
jį charakterizuoja), kuris pamoko i Pikt<> Jiems padarėm? Susiejo dėl to, 
vaikus rašto, paaiškina žemės ūkio k*d mūšų turtus išplėštų, mūsų 
dalykus ir, kas įdomiausia, pa trio- ž e m e užimtu, moteris su dukterimis 
tiškai papasakoja Lenkijos istorijos j n"*** gvaltavotu, dievus mūsų 
epizodus. Tuo laiku tiek Lenkijqe: paniektų, o pačius savo vergais pa
tiek ir Lietuvoje dažno buvo kelia-! darytų! Jei nadatūrėslm, sugureim 
ma savosios istorijos pažinimo reikš- j i r neišmušim jų — pakliūsim į jų 
mė jaunimo auklėjimui. Žymusis; n ag^ ! Vers mus } savo vierą: sakys 
lenkų visuomenininkas S. Staszicas; reikiant artiną mylėti, patys nė tru-
dar 1785 m. f tikinėjo, kad kiekvte- Į putelio nemylėdami. Laistys mus 
nas pilietis turjs pažinti gimtojo 
krašto praeitį ir pirmoji knyga, ku
rią vaikas ima į rankas, turinti bū
ti jo tėvynės istorija. J. Nicmcevicius 
tikėjosi, kad jo "Istorinės giesmės" 
(1816), motinų niūniuojamos vai
kams, įstengs įkvėpti jiems tėvų 
krašto meilę. Panašiai pasisakė Ir 
Vilniaus studentas Daukantas savo 
"Darbu senųjų Retuvhj" pratar

mėje: "... dėl tų motinų rašiau, 
kurios geb savo vaikams darbus jų 
bočių prabočių pasakoti, o be raš
tų apsirink*'. Daukanto veikalas r n o v y s ^^^ daugiaas nei kraugerys 

skripkorių. Tiem griežiant, loko su- (pig. V? Maciūnas, "Misų senes-

nebuvo tada išspausdintas: betgi 
vargu ar jis būtų buvęs kaimietei 
motinai ir įkandamas. D. Poška pa
geidavo, kad kas nors, pasekdamas 
Čartoriskienės' knygute, parašytu 
lietuviškai trumpą Lietuvos istorffą 
parapinių mokyklų vaikams (V. 
Maciūnas, 'Tautinis auklėjimas ir 

su vandeniu, arba nenorinčius krikš
tys, o apkrikštiję apvers j savo ber
nus. [...] Toki tai gerą atneš mums 
tie atėjūnni: Todėl vienas iš vieno 
kibkim, tūrėkimės ir muškim ne
prietelius, nes šimtą kartų geriau 
yra mums numirti, kaip vokiečiams 
vergautf*. 

Šiame Antano Tretininko pasa
kojime padvelkia Daukanto istori
nių veikalų dvasia. Daukanto "Bu
de" senovė-! lietuvis mirdamas ra
minosi, kad aname pasaulyje "neb-

vokietis, r.^ pasalus gudas, bet jau 
tenai abud-j vergaus amžinai". Kaip 
jau aukščiai minėta, del tų (ir dar 
kitų) žodžh Kauno gubernatorius 
refkalavo uždrausti "Būdą" laisvai 
pardavinėti. 

.šalia bemaž visuotinio dėmesio 
Lietuvos istorijai vjj labiau reiškė 

bėjęs. 
Daug kas pažino tautosaką ir ste

bėjo liaudies papročius, bet ne visi 
vienodai tai vertino. Toksai L. Ju
cevičius, ne kartą pavadinamas pir
muoju mūsų etnografu (beje, jis 
pasipažino su Valančium, kai tas 
profesoriavo Vilniuje, ir i? jo skoli
nosi, kaip jau aukščiau buvo nu
rodyta, istorinius užrašus), entu-
ziastaingai ragino: ""Nepasididžiuo-
kime užeiti i mūsų dorų artojų 
dūminę pirkelę: tai tik pas juos vie
nus išsilaikė senovinis protėvių bui
ties paprastumas, jų vienoda gyven
sena ir šiandien tebėra tokia pat, 
'<okia buvo prieš keliolika šimtme
čių; Ištirkime jų nuomones, Jų 
'iaudies dainas, apsakymus, atverki
me tą sandoros skrynią, rr pamaty-
time, kaip daug rasime tiesų, ku
rių neregėjo iki šiolei mokslingųjų 
tyrėjų akvs" (L. Jucevičius, Rastai, 
1959, p. 57). ' 

Visai kitokia dvasia padvelkia 
maldingojo bernardino Pabrėžos 
(taip pat Valančiaus gero pažįsta
mo) pamoksluose. Kalbėdamas apie 
vestuvinius papročius, Kretingos Sa-
vonarola rūsčiai griaudėjo: "Šalin 
nuo jaunųjų per cielą svotą visoki 
šokinėjimai! Šalin apsigėrtmal, l a -
lin blazgatijimai [negražios kalbos, 
keiksmai] ir kitos nepačevastės [ne
padorumai], kaip tai guldytu-
vės, keltuvės, martavimai, piršlių 
karštymai ir visos balamutnos [pai
kos] mados vedlių, pasekėfų, sta-
riųjų [piršlių]! [...]. Kad nieks 
baisių dainų nedainuotų, kad 
nieks pasakų begėdiškų nepasako
tų" (J. Tarvydas, "Etnografinė me
džiaga Jurgio Pabrėžos pamoksluose", 
Kraštotyra, 1971, p. 241-242). 

Valančiaus pažiūros yra tarp tų 
dviejų kraštutinumų, betgi daug 
arčiau prie Jucevičiaus. Argi ne pa
naši mintis, kaip pastarajame aukš
čiau pateiktos Jucevičiaus citatos 
sakinyje, yra išreikšta ir priežodyje, 
kurį Valančius pasirinko savo "Pa
langos Juzei" kaip motto: "Tankiai 
su sermėga apsivilkusi vaikščioja 
tikra išmintis". 

Pabrėža savo pamoksluose pikti
nos vestuviniais papročiais ("ale vi
sas durnystes veselninkų trūdna 
[sunku] apsakyti"), dainomis ("dai
nas tokias dainuoja, kurios yra ver
tos prakeikimo") ir apskritai pokal
biais vestuvių pramogos metu ("tu
rėdami širdis užrožytas [užkrėstas] 
necystata, teplepa kalbas visų niau
riausias ir žodžius drapsto visu 
špėtniausius"), o tiesiog niršte ttinV 
ta dėl šokia nepadorumo: "O ką 
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v'alaado* pagal •a^ta.rtiBa 

ReUd tel - Q1 8-t873 

u i . W. M. EISIR-EISINAS 
\KU6ERUA IR MOTERŲ LIGOS 
GOfEKOLOGINr! CHtRUROIJA 

Si» So. KedbsV %ve, WA S-?67« 

M3 1-0001 skambtatl: 

TeL - BF 
D U A. B. GLEYECKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
oTMcisJyb* Akių Ligos 

Wmi 1«8H Stree* 

Tel. 778-6565 
DR. VIDAS J. NEMICKAS 

ŠIRDIES IR VTDAUS U G O ^ 
2454 West 71st Street 

Valandos pagal susitarimą 

O P T I C A L S T U D I O 
VIOLETA KAROSAITfi 

70S1 So. WashtPTV»w. tde*. tT8^«TW 
Pritaikomi akiniai pagal g y ^ t o j ų 

receptus. 
Didelis akinių remn pasirinkimą*. 
Vai.: pirm., antr., penkt lO.S:S0. 

Ketv. 1-8 v. v. šeštad. 10-4 T. p. p. 
Trečiadieniais uždaryta. 

Telef. — 282-44% 
DR. ROMAS PETKUS 

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
Ofisai: 

111 XO. WABASH AVE. 
4200 NO. CENTRAL ATTE. 
Valandos pagal susitartais 

t**rf. PB 8-M30 
D U JAMIRA JAKJEVIftIUS 

J O K i A 
V A I K Ų L I G O S 
9856 We«t «8rd Street 

Plrmad. aatrad.. k^trirtad.. Ir pank. 
• • » II ĮU t vai tr ano 6 lkl » »a: 
rak. Itefttad. froo t Iki 4 vaL 

PO 7 « • » Bes. O A S-727> 

DR. A. IENK1NS 
OrDYTOJAS IR CHIRURGAS 

S844 West 6Srd 8tre«4 
Valando* pagal tusitarirna 

DR. FRANK PLEČKAS 
OPTOMETRISTAS 
(Kalba lietuviškai) 

3618 W. 7lst St. — Tel. 7S7-5U9 
Tikrina akis. Pritaiko akiniu* tr 

"Contact tenses" 
VaL pagal susitarimą. U2dary*9' treC. 

DR. LEOMAS SEIBtTIS " 
INKSTŲ, pGSLftS A 

PROSTATOS CHmURGLlA 
2656 W. 63rd Street 

Vai. antrad. nuo 1-4 popiet 
ir ketv. nuo 5-7 vakare 

Ofiso teL 776-2880; re*. 44S-M45 

DR. J. J. SIMONAITIS 
G Y D Y T O J A S 

Adresas: 4255 W. 63rd S t 
Ofiso telef. RE 5-4419 

Rezidencijos telef. GR 9-9917 
Vals.: pirmad.. antrad., ketvirtad ir 

penktad. nuo 1 iki S vai. popiet 

DR. K. A. V. JUČAS 
•99-4441 ~ LO 1-4999 

ODOS LIGOS — CHIRtTROUA 
'KlMd: 100S N. W99ten Ave. 

5214 N. W99tera Ave. 
Valandoa pagal susitArima 

VW tttttuml M2-1S81 
DR. F. f . KAUNAS 

GYDYTOJAS UR CTURITIGAS 
1417 S * t»ta Oavrt, Okero 

Vai. f H l . a 19-11 tr A-T. 
'r 9aMad t » 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir moterų ligos 

OTI.sas ir rr*. 2952 W. 5»th $t. 
TeL PRo<cpect 9-122* 

Ofiso vai.: pirm., antr., treč. Ir 
penkt. nuo 2-4 vai. Ir «-8 v. vak. 
šeSt 2-4 p.p. ir kitu laiku susitartas. 
Offa» tel. HE 4-2123. namq GI S-4195 

DR. Y. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S . 

2454 We*t 7lst Streot 
Vai., pirm., antrad., ketv. ta- poiktad. 

2-5 ir «-7 — i5 anksto susitarus. 

Tel. ofiso PR 6-644ft 
DR. F. C. WINSKUNAS 

GYDYTOJAS IR CHTRURGAS 
3167 West 71st Street 

Valandos: 1-6 vgl. popiet: 
T r - ' ir ^entad. carai ruaitarftna. 

Ofiso teL 586-3166; narmj 6S6-4850 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6234 S. Narragaasett Ave. 
Vai pirm., antr., ketv. ir penkt 3-7. 

SesUd pagal susitarimą. 
* * - „ 
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Ateina jauna dainininke 
Birutes Onos Aleksaitės rečitalis 

t Paguoda nuplieskia širdį, kai | rusų, lietuvių ir italų kalbom. 
Gal dar ne visų kalbų žodį ji 
tobulai taria, bet ir šioj srity jos 
jau stipriai pašokta į aukštį. 

Bostone B. O . Aleksaitę mes 
išgirdom ne pirmą kartą. Ir vi
sada ji padaro kokią nors staig
meną. Žiūrėk, kurį nors populia
rų, nekomplikuotą romansą ar 
dainą ji padainuoja visai nesi
stengdama bravūruoti, klausyto
jus versti nuo kojų, o vokaliniu 
bei muzikiniu požiūriu sunkią ir 
sudėtingą op. ariją taip atlieka, 
kad čia pat per salę ima ristis 
plojimų bangos... 

Kovo 14 d. rečitaly Birutė O. 
Aleksaitė pasirodė kaip kamerinė 
dainininkė — tokia jau buvo 
jos koncerto programa! Prancū
zų muzikinio baroko klasikus ji 
padainavo tikrai stilingai ir jaut
riai, klausytoją nukeldama į ka
ralių ir didikų koncertinių "ka
merų" nuotaikas. Nedaug balso, 
bet ypačiai daug grakščių ritmu 
ir dailaus frazavimo. Panašiu 
įsijautimu ir stilingumu Aleksai
tė atliko keturias Schuberto dai
nas ir truputi "rėksmingesnę" 
Moniuszkos Halkos raudą prie 
badu mirštančio kūdikio. Kas 
XVII - XIX a. muziką dar vis te-
bemėgsta, turėjo progos dar sy
kį tos muzikos plonybėm pasi
grožėti. 

Lenkas Szymanowskis ir rusas 
S. Prokofjevas nūdien jau taip 
pat klasikai, nes abu jau mirę. 
Tačiau šių kompozitorių muzika 
iki šiol tebelaikoma nauju ir 
moderniu žodžiu muzikinėj kū
ryboj. Jų dainas dainuodama, 
nors tuo pat kameriniu stiliumi, 
B. O . Aleksaitė turėjo žymiai 
sunkesnių ritminių, intonacinių, 
intervalinių, įstojimų ir frazavi
mo sunkumų. Girdėjau, kai ku-

pamatai, kad mūsų kultūriniame 
gyvenime dar ne viskas blėsta ir 
nyksta, kad šen ir t en dar vis iš
kyla jauni ir nauji vardai, ne
santys atgaivą ir viltį į lietuvių 
išeivių mokslą ir meną. Tokia 
jauna jėga į mūsų kasdienybę 
dabar atkyla iš Bostono — tai 
Birutė Ona Aleksaitė. 

Tiesa, Aleksaitė mūsų visuo
menei jau nėra mįslė — jinai 
jau yra koncertavusi Bostone, 
Chicagoj, New Yorke, Philadel-
phijoj, Hartforde, Conn., Provi-
dence, R.L ir k t Kai ji atliko 
Margučio koncerto programą 
Chicagoj, mūsų muzikos kritikų 
karalius VI. Jakubėnas "Draugo" 
kult. priede apie Aleksaitės meną 
atspausdino palankų, teigiamą ir 
viltingą žodį. 

Tačiau, kai kalbame apie nau
jus vardus, berods, visada yra 
pravartus žiupsnelis biografinių 
Žinių. Tad ir stabtelkime čia nors 
porą minučių. 

Birutė O n a Aleksaitė yra gi
musi lietuviškame Seinų krašte, 
vadinamam Suvalkų trikampy, 
kuris vis d a r tebėra Lenkijos ri
bose. Pradžios ir vidurinį mokslą 
ji išėjo lietuviškose Seinų kraš
to mokyklose, lietuvių kalbą ge
rai moka žodžiu ir raštu. Vidu
rinį moksilą baigusi, įstojo į Var
šuvos Muzikos konservatorijos 
dainavimo fakultetą, kurį baigė, 
jei neklystu, prieš penketą metų. 

Nelengvos dienos Aleksaitei 
buvo Varšuvoj — ten ji studi
javo, o drauge pati turėjo ir 
pragyvenimą užsidirbti. Kai Var
šuvos konservatoriją baigė, p 
"Jakulių pakviesta, atvyko į Bosto
ną, Mass. Čia netrukus ji įstojo 
4 Nauj. Anglijos Muzikos konser
vatoriją magistro laipsnio siekti. 
Porą metų studijavo dainavimą 
ir pedagoginius muzikos dalykus, 
taip pat beveik pat i viena kar
tais ir labai nelengvom gyveni
nio problemom besirūpindama. 

Taip atėjo šių metų pavasaris, 
kada Birutė O. Aleksaitė jau ga
lės atsisveikinti ir su Nauj. An-
gifjos Muzikos konservatorija, 
rankose laikydama muzikos ma
gistrės diplomą. 

Kovo 14 d. 3 vaL po pietų 
Nauj. Anglijos Muzikos konser
vatorija savo koncertų salėje su
rengė B. O, Aleksaitės arijų ir 
dainų rečitalį. Be kitų, jau iš
laikytų egzaminų, šis rečitalis bu
vo jos diplominio darbo gyni
mas, atseit, taip pat egzaminai. 

B. O. Aleksaitės rečitalio prog
rama buvo sudėtinga ir didžiai 
didelė — net 21 daina ir arija! 
Programos sudėtingumą atkasti 
nėra sunku — klasikinė muzi
ka, romantikai, modernistai ir 
Ket. liaudies dainos. Atseit, sti
lių ir formų įvairumas, platūs 
laiko ir erdvės barai. Programos, 
kurią sudarė konservatorijos va
dovybė, būdingas bruožas: subti
lus kamerinis dainavimas, dau
giausia dėmesio kreipiant j kūri
niu stiliaus ir formos išbaigtą 
interpretaciją. 

Kaip muzikos kritikos mene 
įprasta, išvardinsiu B. O . Alek
saitės rečitalio programos kūri
nius (gal kada nors tai bus pra
vartu mūsų kultūros istorikui): 
J.-B. Lully Veneros arija iš op. j 
Thėsėe, J.-P. Rameau Telaire 
arija iš op. Castor ir Polux, F. 
Philidor'o daina "Kas nors jį 
imate miestely", Fr. P. Schuber-
t'o keturios dainos — "Rožė", 
"Pavasarį", "Erlafsee", "Vyrai 
yra apgavikai", S t Moniuszkos 
arija iš op. Halka; po pertraukos 
K Szymanowskio keturių dainų 
ciklas, S. Prokofjevo penkių dai
nų ciklas, dvi K. V. Banaičio 
dainos, dvi St Šimkaus dainos ir 
bkui Lau retos arija iš Puccini 
op. Gianni Schicchi. 

Visus kūrinius Aleksaitė turėjo 
dainuoti arijos ar dainos origi
nalo kalba, taigi, ji dainavo 
graacūzįį, vokiečiu, lenku, anglu. 

Pranas Visvydas 
TRYS NIŪRIOS IŠPAŽINTYS 

Birutė Ona Aleksaitė 

rie Bostono muzikai aiškino, kad I 
šią programos dalį Aleksaitė pa
dainavo dar geriau, negu klasi
kus. N a , čia tai jau skonio da
lykas! Tačiau tiesa, kad ir šioj 
programos daly girdėjom išbaig
tus kūrinius, įsijautėm į kapri
zingų ritmų slinktį, pasigėrėjom 
subtiliom dainininkės balso spal
vom, jos tikrai pagirtinu, o gal 
ir įgimtu muzikalumu. 

K V. Banaičio ir St. Šimkaus 
dainos savo stilium ir forma bu
vo mažiau "giminingos" Szyma-
nowskiui ir Prokofjevui, o gal 
daugiau "susišaukė" su Schuber
to dainom. B. O. Aleksaitė Ba
naičio ir Šimkaus dainom atrado 
savą ir jautrią interpretaciją, tų 

dainų savaimingo grožio anaiptol 
neužgožė anksčiau padainuoti 
kūriniai. 

Gary Wedow buvo jautrus, ati
dus ir tikslus B. O. Aleksaitės 
rečitalio akompaniatorius. Solis
tei ir jam klausytojai nesigailė
jo savo delnu. B. O. Aleksaitė 
buvo apdovanota gėlėm. 

T a i tokia j u m "paskutinė nau
jiena" iš Bostono. Neabejoju, ne 
vienas sutiksim, kad tokios nau
jienos teikia gražių vilčių, jog 
mūsų renginiai Amerikoj dar vis 
nebus tik vyno tvaikas, kepsnių 
kvapai ir cigarečių dūmai... 

S t .S . 

i 

Rytoj, gal rytoj likimas padės man 
tąsytis su tais, kurie geidžia 
mano mirties. 
Meldžiu atsparumo makbetiškom lūpom, 
nors nieko nesu dar nukovęs, 
bet teisingųjų svita kas naktį 
vis daužo duris ir saukia: 
Įleisk, žmogžudy! 
Užstūmęs velkę, prie židinio tūnau 

ir savo gyslas rauda užkamšau, 
ir šautuvo lizdą valau, ir tik 
aušrojant užmiegu lyg nuvarytas arklys. 
Sapnuoju tą patį tikrovišką sapną: 
teatro sodely liepsnoja žmogus. 
Ar mano ranka tai padarėt 
Bejėgiškai klausiu ir laukiu 
teisybės dienos. 

II 

Kuo aš galiu pasiteisinti, 
Kad viskas griūva, nelyginant 
sutriuškinto} Ispanijos Armadoj. 
Kaip aš galiu gvildenti prasmę, 
jei mintys pavirto aistra, 
ir baimė despotiškais būdais 
vis atima norą bet ką daryti. 
Galvoti f Pažinti? Kurti? Keliauti? 
Nesu juokdarys, nei Afrikos magas, 
nei koks geradėjas kilnus. 
Esu pareigingai įklimpęs 
visom keturiom į laikmečio pelkę, 
teisybės trofėjais dangstausi, 
už pabėgimą taurę keliu 
ir noriu likti seniai iškentėtų 
kančių admirolu. 

III 

Neišsprendžiau vakar, nei šiandien. 
Rytoj neišspręstu. Aure — 
didieji darbai ir daiktai susilieja 
į niūrų Valpurgijų bokštą, 
kuris devyngalve našta 
vis laiko prislėgtą tikėjimo plaustą, 
ir džiaugtis sunkiau, nei liūdėt, 
nors vasara globsto kiekvieną būtybę 
ir ragina viską pažinti, mylėt. 
Matau gi pro langą, kas dedasi gatvėj: 

ir bėga, ir šaukia, ir verda pasaulis, 
ir kiemuose žaidžia patrakę vaikai, 
ir dūksta laimingi kaimynų šunyčiai, 
ir niekam nerūpi sprendimo našta, 
nes vakar ir šiandien skardena žinta, 
kad reikia mums būti ir tiek. 

IRKLUOTOJAI 

Valtys nuo ūkanotų priemiesčio rėvų 
plaukia Į bundantį vasaros skliautą. 
Ilgesio upėj vėl plūduriuoja 
mintys kaip meškerių plūdės. 

Saulės ištroškę, jie geria aušrą. 
Vyzdžiuose nyksta sapno lašeliai. 
Rankos pavirsta švytinčia bronza. 
Tyška daina su irklavimo kirčiais. 

Broliai! Prieš srovę lemta irkluotu 
Skaros pakrantėj mums plevėsuoja. 
Vandenį sesės lelijos bučiuoja. 
Sirpsta šlaituose vilties koralai. 

Valtys jau girioj. Gražuoliai medžiai 
gretomis brenda keleivių sutikti, 
siūlo jiems globą kvepiančių eglių, 
lydi į neregėtą vidugirio salą. 

Kopos! Karklynai! Saukia vadovas. 
Irklą įsmeigęs stabdo laivyną. 
Čia mūsų uostas. Garbinkim saulę! 
Čia mes pradėsim laisvės gadynę. 

. • 

Clevelando vyrų okteto koncertas 
Draugo romano konkurso jubiliejinių iškilmių proga 

VLADASJAKUBĖNAS 

šalia įprasto tokios rūšies voka
linėms grupėms palinkimo į 
lengvą, pramoginį stilių, oktetas, 
faktinai jo vadovas Rytas Babic
kas, turi savyje ir gražaus lyriz
mo ir, kas ypač svarbu, mokė
jimo aranžuoti. Tai galėjome pa-
tirti "Dainų pynėje", R. Babic
ko sudarytoje pagal MLKČiurlio-
nio liaudies dainų preliudijas 
fortepijonui, o taip pat ir melan
choliškoje, konservatyviai, bet 
nuotaikingai apipavidalintoje J. 

Bendoriaus liaudies dainoje " O , 
ko ]ūs liūdit?". Rimtai susikaupu
sios nuotaikos buvo ir R. Babic
ko aranžuotoje vokiečių baladžių 
kompozitoriaus F. Loewe "Ten 
vėjas, tai Mar i a " (lietuviški žo
džiai D. Staniškienės). Šiuos 
numerius noriu paminėti pirmon 
eilėn, kaip malonius kontrastus, 
nes šiaip visa programa buvo pa
švęsta lengvam, estradiniam, net 
restoraniniam repertuarui, jo 
dauguma buvo iš šiandieninės 
Lietuvos, kas yra neišvengiama, 
ten esant prirašytai daugybei 
šios rūšies literatūros, įvairaus, 
dažnai visai gražaus lygio. Iš jų 

lumu išsiskyrė T . Makačino 
"Pypkės dūmai", linksmumu — 
"Žibėk, žiedeli" {jaunavedžiams) 
J. Gaižausko, (žodžiai M. Kuda-
Motiejūnas ir R. Bublys). Dar 
iš Nepriklausomos Lietuvos lai-
rauskaitės), taipgi "Žemaičių 
daina" V. Bagdono (solo M. 
kų žinoma V. Kuprevičiaus ka
reivių daina "Pajūriais, pama
riais". Antroje programos pusėje, 

ŽVELGIANT Į MOTIEJŲ VALANČIŲ 
PO ŠIMTO METŲ 

(Atkelta iš 2 psL) 
Visi, pagaliau tėvas su motina, kai
po neseni, šokti pradėjo. Paskiau iš-
simankštine sakė man ačiū ir tarė: 
*Et, licĄ gadynėj nelaimingoj patys 
tiktai rūpesniai mus vargina, gra-

- • 
ne kartą reiškė savo mintis ir pažiu-
ras. 

Nepretendavo Valančius } moky
tus etnografus: "Nusimanau ne vis
ką ["Palangos Juzėje"] tesurašęs, 
bet turiu viltį atsirasiant mokytą 
vyrą, kurs, mano paveizdą sekda
mas, surinks ir likusius dalykus" 

nių dainelė") i r veteranas L. 
Andrulis atstovavo šių dienų Lie
tuvai, o jau plačiai žinoma 
"Nauja daina" buvo S t Gailė

tam tikru humoristiniu ori gina- vičiaus, Kanadoje gyvenančio 

Istorija žino kai kuriuos mies
tus, kur kartais dėl nežinomų 
priežasčių susitelkdavo stipresnės 
kultūrinės jėgos, ir būdavo pasie
kiami ypač reikšmingi rezultatai. 
Vokiečių muzikos srityje šalia 
visuotinai žinomo klasikinės mu
zikos centro Vienoje, kiek anks
čiau, 18-tojo amžiaus eigoje, Pie
tų Vokietijoje nedidelis Mann-
heimo miestas pasiliko įrašytas 
istorijoje, kaip pirmojo tikrojo 
simfoninio orkestro išugdytojas 
ir kartu simfonijos (faktinai so
natos) muzikinės formos susi-
kristalizavimo vieta. 

Clevelando miesto lietuviškoji 
kolonija irgi nelauktai ir nepro
porcingai savo dydžiui surinko 
savyje stiprių muzikinių viene
tų: čia įsikūrė Čiurlionio ansamb
lis, čia užaugo pirmaeilės reikš
mės tik ką matyta Grandinėlė. 
T e n jau gyvuoja ir studenčių 
ateitininkių choras. Ir jau trečią 
kartą Chicagoje išgirdome kitą 
Clevelando sambūrį — Ryto Ba
bicko vedamą vyrų oktetą. §\ 
kartą jis atvyko "'normaliu" sąs
tatu, negalėjus dalyvauti jo įpras-
tai solistei — sopranui Irenai 
Grigaliūnaitei; užtat padidėjo 
reikšmė abiejų "eilinių" solistų 
— tenoro Algirdo Gylio ir boso 
Valdo Žiedonio. Atvyko Chica 
gon pakviesti "Draugo" ir dai
navo dvidešimt penkto "Drau
go" romano konkurso ir premi
jos įteikimo iškilmėje kovo 28 d 
Jaunimo centre. Oktetas yra ge
rai susidainavęs, kiekvienam jo 
nariui jaučiant savo vietą ir pa 
reigą. turi išlygintą sąskambį i r l ^ t ^ V ^ o ^ ^ T ^ ^ H T l T 3 " 0 FlS*!, | t f W m ° l w " l l " h » konet^ J*unlm<> « • * • . <*•-v. n , 7 ^ . j I ca*°J*' •> "^ k o v o m*n- M * Ii kaires 1 de*mę: Romas Bub lys, VaMat 2todonis, Dtiuga. Sttniikta, Mečys Aukituolis, 
gražiu niuansu. Pabrėžtina, *ud' fta&Boadat Butkas, Gyti* Motiejūną* Algi* Gylys k m ^ ^ y ^ M e t i k u * . Noott. V. rim*am 

be jau minėtos Loewe baladės į žu bent per valandą jų neminėti' ". 
transkripcijos, išgirdome gražia- Į Savo paskutiniame vakare papa-
me D. Kudukio vertime dar ma- ' šakojęs apie žaidimą, vadinamą ve-j (S pratarmės). Valančius visų pir-
no Vokietijos studijų metu Ber- \ sele, Jwė pridūrė: "Tas veikalas į ma buvo rašytojas. Jam ne tik (net 

ir ne tiek) rūpėjo užfiksuoti atei
čiai etnografinę medžiagą, kiek nu
piešti liaudies gyvenimą ryškiu tep
tuku, paskanintą linksmo humoro 
ir, šiaip ar taip, turintį nemaža gy
vastingo džiaugsmo: kodėl gi bent 
valandai nepamiršti visų bėdų ir 
rūpesčių! Ir taip šablono plėkais 
atsiduodančion anų laikų katekiz-
minėn ir didaktinėn rašliavon su 
Valančiaus raštais gaivinančia ban
ga šliūkštelėjo spalvingas liaudies 
gyvenimas. 

no 
lyne plačiai skambėjusią karčiai i man patiko". Neabejotinai, daug to-
humoristinę dainą iŠ "Dreigro-; kiu linksmų liaudies žaidimų pa-
schenoper", didžiai išpopuliarė- i tiko ir Valančiui. Ano guviojo Pa-
jusio, vėliau į Ameriką išvykų- Mangos siuvėjėlio lūpomis jis pats 
sio žydų kilmės vokiečių įpras-j 
tinio operinio kompozitoriaus' 
•v Ttr •« / T«I • •• - kompozitoriaus. "Bisui" buvo 
Kurt We:ll (angliškoje versijoje: d u < > t a ^ ^ ^ ^ . ^ < < M o 

— Three Penny Opera) ; solis- j tociklas", Lietuvoje žinomo, tiek 
tu buvo V. Žiedonis. Koncerto į rimtą, tiek pramoginę muziką 
programos pabaiga grįžo vėl prie į kuriančio A. Bražinsko. 
lietuviško lengvo repertuaro, kur j Lengvoji programos dalis buvo 
P. Bieliauskas, M . Novickas ir 
L. Viskantas (linksma "Trauki-

1 atlikta gerai, sklandžiai, įdomiai 
ir turėjo gražaus pasisekimo. Vis 

Suprantama, kad j liaudžiai skir
tas knygeles skverbėsi ir liaudies 

dėlto būtina viena pastaba —I 
R. Babicko oktetas neturi orga-Į 
niško tiek stipriai pagaunančio, 
lengvo polėkio, kad pilnai patei- Į k a l b a - Tad šen ir ten užeisime ryš-
sirrtų tokią šios muzikos persva- i k i a i liaudiško Valančiaus stiliaus 
rą. Užtat jis turi kitą vertintiną 
dovaną: sugebėjimą susikaupti 
melodingai lyrikai, net melan
cholijai. Tai yra brangus ir per 
mažai išnaudotas šio ansamblio 
turtas. Atmiešus programą viena 
kita visai kontrastuojančia, rim
to, net tragiško pobūdžio daina, 
ypač turint du įtikinančius so
fistus, kaip A. Gilys ir V. Žie
donis, ir žinant R. Babicko su
gebėjimą aranžuoti, Clevelando 
oktetas tik laimėtų. Kur ieškoti 
medžiagos? Lietuvių literatūroje, 
turint dabar tokį perteklių leng
vos literatūros, tinkamų pavyz- {, 
džių joje sunkiau būtų rasti. T a - ' 
čiau vokiečių romantikų, ypač 
Fr, Schuberto dainose yra gi 

j tikrų perlų; paieškojus, jų būtų 
j ir prancūziškoje vokalinėje litera-
| tūroje, tiek elegantiškai lengvo:, 

tiek ir lyrinės ar dramatinės nuo
taikos. Nedidelis, gerai parinktas 
šios rūšies įnašas gerokai pakel
tų Clevelando okteto nMat&ąl 
svorį, kuris ir dabar sudaro stip- j "* 
rų, kultūringą vienetą, j 

atitikmenų; pvz. Gomalevskio 
"Aplankymas seniuko": "laukiau tų 
atpūskų mūsų bažnytėlėj, kaip ger
vė giedros", "boba [...] gale veži
muko susigūžusi kiūksojo", "mūsų 
salėj ledva bajorėlis, tuojau pučias 
kaip ežys", "B«miokai ir mergaitės 
juokės susiimdami, o ir tėvai Marty
nas su Kristina kailyj netvėrės", 
"ant anų veselės visi velniai, ma-
tydamys anų griekus, iš džiaugs
mo tancevojo"; Dovydaičio "Šiau-
lėn. Senelyje": "eidams namol iš 

3mos, kraipęs j visas šalis, tar
tum žąsiukų būrį varraėdams \ 
"jaunuomenė, užmiršus savo cnatą, 
braidžioj biaurybėse, kaip kiaulės po 
lūgus", "kai paims knygą, tai kaip 
žirnius barsto", "klausydamas tavo 
tratėjimo, pamislijau, bene Raseinių 
Magdė atgijo", "laukė mišių Iv. 
galo, kaip mažas vaikas Velykų", 
"tankiai imdavo jį nagan už degti-

3>a* d&agiM) 
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Clevelando "Grandinėlės" šokėtai su muZiKafliais 
-.-- pt:ą 

Nauji šokėjai ir nauja programa 
Clevelando ''Grandinėles" pasirodymas Chicagoje 

" 

Pasaulio lietuvių jaunimo są
jungos Ryšių centro rūpesčiu 
Clevelando Grandinėlė buvo pa
kviesta Chicagon ir kovo 27 d. 
Marijos aukŠt. mokyklos scenoje 
sušoko reto įdomumo programą. 
'"Grandinėlė" vargu ar turi sau 
konkurentų. "Grandinėlės" pasi
rodymas nėra vien tautinių šo
kių eilė. Tai lyg besivystantis 
spektaklis, vis atnešąs kažką 
naujo, plėtojąs kažkokią kūrybi
nę mintį. "Grandinėlės" šokėjai, 
aišku, nėra profesionalai, 
bet bendras spektaklio planas 
kvepia kažkokiu profesionaliniu 
platumu, linijų ryškumu, masi
nių judėjimų planingumu. 

Siame pasirodyme matyta 
nauja programa, su nauju šokė
jų sąstatu, ankstyyesniems išsis
klaidžius Amerikos gyvenimo ke
liais. Šokių choreografijos pa
grindai gauti iš Lietuvos; tai yra 
suprantama; ten visas reikalas 
sprendžiamas profesionaliu bū
du, yra galimumų raustis po bu
vusius kaimus, dabartinius kolū
kius, surasti dar nežinomų Šokių 
ar šokių variantų ir, jais remian
tis, kurti didesnius paveikslus. 
Šalia šešių choreografų pavar
džių programoje figūruoja ir 
"Grandinėlės" vadovas Liudas 
Sagys. Jo nuveiktas darbas, jo kū
rybinis įnašas yra pats didžiau-
sras. Gauti šokių aprašymai pri
taikyti profesinio tipo liaudies 
šokėjams; čia juos tenka pritai
kyti Clevelando lietuviškajam 
jaunimui. Negalimus dalykus 
tenka padaryti galimais arba 
nuo jų atsisakyti, neprarandant 
visumos. Liudui Sagiui tai sekasi. 
Jis moka suvaldyti jaunimą, pa
versti jį disciplinuotu vienetu, į-
kvėpti entuziazmo dirbti. Be šo
kėjų entuziazmo, be vadovo kū
rybinės minties, negalėtume iš
vysti to, ką išvydome. Bendram 
vaizdui gražų pagrindą teikė p. 
Alės Sagienės efektingai ir spal
vingai suderinti tautiniai rūbai. 

Buvo tikrai įdomu. Sunku ap
rašyti visus šokius, kurių nei vie
nas nebuvo nuobodus. Naujiena 
buvo siaudelė (nuo žodžio 
"siausti"), šokama vien mergi
nų, šokis surastas garsiame Klau
sučių kaime netoli Biržų. Sudo
mino mikita, šokamas -su ilgo
mis lazdomis: įdomiomis figūro
mis pražydo ir trafaretinis klum
pakojis. Ypač originalus buvo 
gaidys, pradedamas solo šokėjo ir 
griausmingo gaidžio giedojimo. 
Gaidys, kregždelė h jaunimo žai
dimas našlė pasižymėjo įdomia 
muzika, užrašyta, kaip ir krriems 
šokiams, Lietuvoje pasilikusių ir 
naujai išaugusių kompozitorių: 
J. Švedo, A. Bražinsko, A. Bal
čiūno, J. Gaižausko, V. Juozapai-
čio, E. Pilypaičio, L. Povilaičio, 
įdomios naujenybės buvo: atbu
linis, mergaitėms jame dažnai 
šokant atbuloms, bergždeni-
kės — humoristinių figūrų šokis, 
prasidedąs, pasirodant kaukė-

VLADAS JAKUBĖNAS 

niams; rasodėlė — kontrastinių 
nuotaikų mergaičių Šokio pynė; 
įdomumo sukėlė ištrauka iš rus-
niečio — Klaipėdos krašto Rus
nės apylinkės žvejų šokių trys 
kontrastiniai momentai, išsiski
rią savo choreografinėmis figū
romis. 

Visumoje — atmosfera sceno
je buvo rafinuota ir disciplinuo
ta, nepaisant šokėjų neprofesio-
nalizmo. 

Gaila, kad bendras šokiams pri
tariančios muzikos lygis ne visai 
juos atatiko. Žinoma, čia yra 
tam tikrų natūralių sunkumų: 
šokių muzika turi būti tvirto 
ritmo ir masiniam šokiui priva
lo būti pakankamai garsi. Tačiau 
to -garsumo buvo gal kiek per
daug ir perdaug vienodo. Atro
do, kad su mažomis išimtimis 
buvo vartojamas visas orkestras: 
du saksofonai, du elektroniškai 
sustiprinti akordeonai, fleita, fa
gotas ("bassoon" — klaidingai 
programoje pavadintas obojum). 
Tik su mažomis išimtimis buvo 
perdėm grojama "forte". Gal kiek 
per g&rsiai buvo paleisti ir sceno
je pastatyti garsintuvai? Šiaip ar 
taip, lyriniuose ir žaidimo pobū
džio epizoduose norėtųsi kai kur 
švelnesnio skamoesio — jį gali 
suteikti saksofonai ir elektroniš
kai reguliuojami akordeonai. Pa-

dinių solistinių momentų, ypač 
turint, be jau minėtų' mstrumeai-
tų, fleitą ir fagotą. Visai supran
tama, kad šioje srityje norai gali 
gerokai skirtis nuo galimumų, y-
pač turint reikalo su neprofesi-
nėmis muzikų jėgomis ir su kar
tais nemuzikalia "šokėjų dalimi: 
Bet... panašių problemų bus tu
rėjęs ir Liudas Sagys. Norėtųsi, 
kad tai, kas L. Bagio sėkmingai 
įvykdyta choreografijoje, bižtų 
pritaikyta, galimumų ribose, ir 
muzikos vedėjo Jono Pažemio 
srityje. Yapč tai liestų dinamikos 
diferenciaciją ir nors epizodini 
solistinį spalvingumą. (-Pyž: /v> 
liotinio gale, scenoje pasilikus 
tik dviem mergaitėm, šokis ga
lėtų užsibaigti rfe pagrindme 
melodija, grojama- pirmr •garsu
mu visų akordeonų bei safepfp-
nų, bet fleitos solo, su per* pia
nino akordų, suteikiant- : tuo 
trumpalaikio, bet maloniai ' be
laukto kontrasto, muzikams- mo
mentui perėmus akompaniato-
riaus rolę. Visa tai priskiriame 
taSau prie pageidavimų, uirėti-
nų omenyje ir įvykdytinų- gali
mumų ribose, išaipgi Grandinė
lės spektaklis išimtinai tmpbną-
vo savo įdomumu, kūrybingumu 
ir disciplinuotumu. Visai supran
tama, kad Grandinėlė mums 
sėkmingai atstovauja ir privalo 
toliau atstovauti užsienip išry-
kose. w" " ' f 

VINCENTO BGRNEYIC1AU5 
GYVENIMAS L-l DARBAI. .-. 
—-\ 197& iiiddo Lietuvių katali-

tnokslo akademija. Ta i ket-
j vir.it i : . ;nas-.serijos leidinių, pa

vadintų -bendruoju vardu . "Ne-
*ci.'*u.:'. •): 2;nuxiai". Knyga di-

| EtaafįiBi ;-_. .r.a;o, 192 psL, iliust
ruota (Hiotraukoims, kaina &Q0 
ooi. įaUOvimū i 'Dr:.^įc . 

V dfka U> suskirstytas f keturias 
i a H s: J. -"Tėvų namai ir -mokslo 

ai. -II. -paukščia i kunigystėje 
ir v i s ^ m ^ n ^ s iii. i iaroai ^a ta -
H«cu vrgarHzac-i >fc: IV. Žmogu i 
dvasininką,, patriotas; Gale da r 
duodama paaaudotos literatūros 
sąranti, Uoknmentiniai - priedai, 
santrauka angių ,<aiba ir vardy
nas, r ..... 

Si parašyta ir išleista vyskupo 
kanUkio^-bfcmogiafrja yra tikrai 
neišverčiamas, regimasis pa-
rruak4a$ :-pastatytas- šviesiam 
vyak. B. V&bGento Borisevičiaus 
atminimui; l iūdnu- sutapimu 
knyga yr* paminklas taipgi pa
čiam jos autoriui ir knygos me
cenatui kun. Antanui Vilkaičiui, 
kurio lėšomis buvo apmokėtos 
spausdinimo išlaidos. Knygai dar 
nesuspėjus fseiif," jos autorius 
kun. Andrius Baltinis mirė 1975 
m. mržeko 23 d., o- mecenatas 
monografijos, pa rašymo skatin-

nx rugsėjo 5 d. 

• Jacąues Maritain, PROTU 
IR TIKĖJIMU. Mariteno raštų 
rinktinė Parūpino Studentų atei
tininkų sąjunga^ Vertė Anicetas 
Tamošaitis, . S.J. Kalbą tikrino 
Vladas Kulbokas. Į*ašus piešė 
Telesforas Valius. Išleido "Krikš
čionis gyvenime", 1975 metais. 
Spaudė immacuJąta Press, LC.C, 
Putaam. C T 06260. Leidinio me
cenatas kun. dr. Mykolas Kir
kilas. Knyga i i e t a i s , viršeliais, j r a tūros knygą Vasario 16-tosios 

TUK 
BROTHERS įį 

340 psl., kaina &G0 dok,-gau 
namą ir "Drauge?.- į 

Tai žinomo šių laikų mąsty
tojo, prancūzo Jacąues .Maritain 
mirusio 1973 metais, .gilių ir-ak
tualių raštų rinktinė. Knygos tu
rinys skirstomas 4 šias pagrindi
nes dalis: Protas i r pažinimas, 
Laikas ir istorija, 2mogus ir vi
suomenė, Tikėjimas. i r -bažnyčia. 
Šie didieji skyriai savo keliu vėl 
skirstomi į skyrelius i r poskyrius. 
Vertimas sklandus, parinktas iš
traukos aktualios šiems laikams, 
palydimos vertėjo komentarais i r 
pastabomis. 

Išparduotoje Marijos salėje 
publika sukėlė Grandinėlei'"tik-

sigedome, kad ir trumpų, epizo- ras, vertai užtarnautas' "6'vaciias, 

Norom nenorom 

PRADEDU IR BAIGIU LENINU 
• 

ponuoja tik dideliais pavidalais, 
dideliais užmojais. 

Parodoje trūksta žinių apie 
mūsų tautodailę. O ir esamos 
Sutašytos vos' įžiūrimomis ma
šinraščio raidėmis. Šiaip viskas 
grąžu. Rengėjai nusipelno pa-
gyffrno. Ypač vykęs istorinis sky
rius supeiktais ?emėlapiai& 

Minėto muziejaus gale, greta 
lietuvių ekspozicijos kambarių, 
yra stiklinis pusrutulis — inku
batorius, kuriame kalasi viščiu
kai. Žinoma, iš kiaušinių. Vaiz
das smagiai nuteikia besibūriuo
jančius lankytojus. 

Mūsų parodos atidarymo va
karą prie* $io irikT&&torfaris" sto
viniavo svečiai, ką tik pasivaiši
nę šampanu ir žągarėliais. Vie
na ponia leipo iš juoko, stebėda
ma ijeltonplunksnių pirmuosius 
žingsnius pasaulyje. 

— Ar tai lietuviški viščiukai-
—• paklausė palydovo. 

— Ne, "brangioji. Ta i tikriau
siai męksiKeti|i:I. Jų tiek daug 
jtalifornijoje. Sakyk, ar tau pa
tiko tie geistai suraityti lietuvių 
pyragaičiai? 

— Labai skanūs. Atnešk dar 
vieną. r* 
' Vęliau, važiuojant namo, gal

voje kalėsi naiviausi klausimai: 
kas gudresnis — vištą ąr kiauši
nis'?. Iš '•kur tas paprotys margin
ti 1d auSmius? Ar daug žmonių 
vaJgo fejaušittitfj r * druska*? Ir 
taip-toliau. . . 

ę 

• Liudas Dovydėnas, T H E 
BROTHERS DOMEIKA. A no
vai in the English trandation by 
Nfilton Sta«i.-Publish«d 1976 by 
Lithuanian Encyclopedia Pres, 
Inc., 395 West Broadway, South 
Boston, Mass. 02127. 

Tai Liudo Dovydėno žinomojo 
romano vertimas i anglų kalbą. 
"Broliai Domeikos" 1936 metais 
nepriklausomoje Lietuvoje yra 
laimėję aukščiausią metinę litera
tūros premiją, vadinamą Valsty
bine literatūros premija. Ji buvo 
kasmet įteikiama autoriui už ge
riausiąją tų metų grožinės lite-

išvakarėse iškilmingam literatū
ros vakare Kauno valstybiniame 
teatre. Premija buvo 5000 litų. 
Ji buvo valdžios įsteigta 1935 
metais. Ir pirmoji ją laimėjo Ie
va Simonaitytė u ž romaną 
"Aukštųjų Šimonių likimas". Se
kančiais metais ji teko Liudui 
Dovydėnui. Ir štai dabar tą ro
maną turime jau ir anglų kalba. 
Knygos kaina 6.00 doL, gauna
ma ir "Drauge". -

. . . . 

• LTTUANUS, Volume 21 , 
Number I, Spring 1976, Lithua
nian Quarterly of Arts and Seien-

• ces. Žurnalą anglų kalba leidžia 
I Lituanus Foundation, Inc. Re

dakcinis kolektyvas: J. A. Rač
kauskas, Antanas Klimas, -To
mas Remeikis, Bronius Vaškelis. 
Šį numerį redagavo J.A. Račkaus
kas. Lituanus administruoja Jo
nas Kučėnas. Redakcijos ir ad
ministracijos adresas: Lituanus, 
6621 So. Troy, Chicago, III. 
60629. Metinė prenumerata 10 
dol. 

Siame numeryje: Education in 
Lithuania prior to the Dissolu-
tion of the Jesuit order 1773 
(J.A. Račkauskas); T h ė Ameri-. 

can Lithuanian Pre$s (1^*- Ba
lys); Vaclovas Sidzikauskas on 
Lkhuanran Diplomacy m 1920's 
(Alfred Erich Senn); A Declara-
tion oi the Lithuanian Nationa! 
ePople's Front; DescriprJve Stu-
dy of Educational Attainment, 
Occupation, and Geographical 
Location of the Children oi Li
thuanian Displaced Persons and 
of American Bom Parents who 
attended Immaculate Gončęp-
tion Primary School in East St. 
Louis, from 1948-1968 (Vytau
tas Gavel is) ; British IVĮuseum 
Begins Survei or Physičaį and 
Genetic Gharactenstics oį Cęn:-
ral and Western Europeans. 
Pennar , Parming. and Rebane, 
^'The Estonians in Amerika 
l6Zįl9i5r'<fįiarman. Lederer). 

# UETUVĮTŲ DĮENO§, 1976 
m. sausio meru, Nr . L Leidžia A. 
Skirius. Redaguoja Redakcinė 
kolegija. Redakcijos ir adminis
tracijos adresas: 4364 Sunset 
Blvd., HoHywood, Galif. 90j^9 . 
Metinė prenumerata 12.09 'dpi.. 

Šį kartą vedamuoju prisimena
ma Mažoji Lietuva. Po to nema
žai žurnalo puslapių prasmingai 
paskirta- šviesiajam šių •dienų 
mažlietuviui, Chicagos lietuvių 
liuteronų "Tėviškės" parapijos 
klebonui kua.-Ansui T rakiui. Ap
rašoma ir ihustruojarną dar 
spaudos balius Chicagoje, skulp
torius Dagys; Melboumo lietuvių 
kalbos kursai -fr-kt. Numeris'- už
sklendžiamas lietuvių gyvenjmo 
angliškaisiais puslapiais*- • 

• VILTIS, Volume 34, N o . 6, 
N4arch - April 1»76. A Folklore 
Magazine.. Žurnalas leidžiamas 
anglų • kalba, skirtas hrairių tau
tų liaudies-šokiams, dainai, dai
lei. Gausiai iliustruotas. - Reda
guoja ir admimstruoja^V. F . Be-
Jiajus, P. O . Box 1236, Derrver, 
Colorado 80201. Metine ^ Š n u -
merata 5.00 dol. 

• ^ v 
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lonios, jaunų gražiabalsių cho-
tissai Yi'rams — užgavėxuvi ve i - i ry daiauoįarnos . l ietuvių d&i-

Sutapimas ar kas, bet šių me
tų Lenino premijai pasiūlyti 
du romanai: T. Avyžiaus "Sody
bų tuštėjimo metas" ir G. Mar-
ko'vo "Sibiras". 

Ir sakykite man, kad mūsų 
laikmetis nėra ciniškas?! Ramia 
sąžine sugretinti Lietuvos tuštė
jimą su lietuvių tremtinių gdl-
gotos šalimi — Sibiru gali tjk 
bolševikai. 

Lietuvių išeivijos muzikinės 
pajėgos šiemet palinko į mėrya-
kraujus, unfformomis tvaskan
čius spektaklius. Losangeliečiai 
tapo čigonų barono vasalais, o 
Chicagos "Pi rmyn" choro gies
mininkai pasišventė grafo Liuk
semburgo Šlovei. 

Nežinau, kas titulų hierarchi
joje svarbesnis — baronas ar 
grafas? Man, pilkam rašeivai, 
pakanka liaudies žmogaus. Bai
siai pasiilgau gero liaudies dai
nų koncerto. Ak, kur dingo ma

nos? Ar ne per anksti nuo jų bė
game? 

Kai užsukau į lietuvių kul
tūros parodą, vykstahSį (vas. 
15 — bal. 4 d.) Los Angeles 
mokslo ir pramonės maaejaos 
patalpose, išgirdau vieno«r ame
rikietės pastabą: "Tie lietuviai 
labai mėgsta -tapyti pfiveHcsrus0. 

Iš tikrųjų parodoje" vyrauja 
tapyba. Tiksliau — -dailė.- f*a-
veikslai ne tik kabo ant sien4, 
bet h- dvigubomis skaidrėmis vi
są laiką automatiškai šmėiauja 
palubio ekrane. Kofcia daifinm-
kų pavardžių gausa! Neuž
mirštas visų branginamas Rūkš-
telė. 

Mane labiausiai "paveikė" kai 
kurie abstraktūs paveiksliukai 
Ne dėl to, kad būčiau neigiamai 
nusiteikęs prieš tokio pobūdijo 

lio formato įmantriai sakever^ 
zotij fražiai įrėifltrrti' abšrrakt|i 
dar nėra menas. Juos gali nuta-
gvti kiekvieaas, ŽHialailciniai *aa-

Jeigu norite sužinoti, su kuo 
valgoma druska, pasiskaitykite 
labai įdomią Juozo- Baltušio 
knygą "Su kuo vaĮtyta druska". 
Baltušis vaizdžiai aprašo savo 
vaikystės dienas, praleistas Rusi
joje pirmojo pasaulinio Icaro me
tu. ]6s%uvo sunkios. Tačiau var
gą skJafdnno nuostabus motmos 
pasiaultoj'mias. 

Štai vienas sąmojingas knygos 
epfįodas, skirtas ivfkiui Beketov-
kofe. "Viena pavasario dieną vy
rai ėrrife ypaUngai ruoštis. *'Sku-
ta barzdas, galanda skustuvus, 
pasipttstycUmf -į odinius ^ i ržus , 
kiti ^au* prausiasi pašaly išsinuo
ginę "iki Įuosrnefts, treti kelnes 
perti irj*uaa. . . — Kalbės Leni
nas. . . Pats Leninas. . . — ^ k ė 
ne vienas, ir sakė tokiu balsu, ta
rytum šnekėti turėjo ne žmo
gus, o pats dievas". 

Einu lažybų, kad mažąja rai
de rašomo <$įevo *— Lenino pre
mija "sjniet DUS paskirta Jonui 
Ayžiu i , aprajiusum- Lietuvos 
ąnbi*i uiuajimą. V«iiąu r&i 
eilė Sibirui. I 

ft.V. 

ftU#| 
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KULTŪRINĖ VAKARONĖ, 
SKIRTA VYTAUTO 

MAČERNIO POEZIJAI 

Ateinantį penktadienį, balan
džio 9 d. 7 va!. 30 min. vak., 
įprastinė kultūrinė vakaronė Jau-
r lmo centro kavinėje, Chicagoje, 

(miręs), o spausdinimo išlaidas 
apmokėjo kum. Antanas Vilkai
tis (irgi miręs). Monografijos Su
tiktuvės bus balandžio 4 d., (ry-
toj) 1 vai. 30 mirt. popiet Jau
nimo centre. Kun. dr. Antanas 
'uš'.-a supažindins su tik ką iš-

paskirta Vytauto Mačernio poe- ė J m ? a k n y ? a - ° ?KUri- d r - Jonas 
zijai. Poetas, kaip žinome, žuvo' V ė i , ' - ; ? pt&s&os savd at?mr-*n-
pačioje jaunystėje, netoli savo te- : n i ^ a p ? e v 5 r s k - V- BorisevkKii. 
vilkės Žemaitijoje 1944 metų ru- \ ^ ^ ^ * s J j r i ė ir Arvydas Ž; 
d€oiy rusams užplūstai*: Lieruvą. | S*8 r^skaitjc Ištrauką. Sutiktu -
Pirmosios ir pakartotinės jo po-j v e s ***** L K " f A n e m i j o s Ch : -
ezijos knygos buvo draugų išleis-1 - a g ^ židinys. Visuomenė kviečia-
to pokario metais jau išeivijoje. Į m a dalyvauti. 
Vytautas Mačernis čia greit įgi-j * 
jo didelio populiarumo. Ypač jį į Da l in inko Antano Petrikonio 
•amego jaunimas, kai tuo tarpu tapybos paroda šį šeštadienį ati- | 

daroma Marquette Art Gallery Lietuvoje jo poeziją net po au 
toriaus mirties 22 metus buvo 
draudžiama spausdinti. Draudi
mas nuimtas tik 1966 metais, kai 
išeivijoje jo "Vizijas" jau buvo 
išleistos Romoje 1947 metais, o 
visa jo eiliuotoji kūryba vienoje 
knygoje "Poezija" atspausdinta 
Chicagoje 1961 metais. 

Ateinantį penktadienį kultūri
nėje vakaronėje čikagiečiams vėl 
bus proga artimiau pabendrauti 
su poetu Vytautu Mačerniu ir jo 
poezija. Vakaronės programoje 
trumpai apie patį poetą pakal
bės jo studentiškų dienų bičiu
lis Kazys Bradūnas, o Mačernio 
"Vizijas" ir kai kuriuos sonetus 
deklamuos ir juos pakomentuos 
aktorius Kazys Veselka. Visi kvie
čiami. 

ŠĮ SAVAITGALĮ CHICAGOJE 

Jaunimo centro Didžiojoje sa
lėje vyksta didelės apimties Jung
tinių Amerikos Valstybių lietuvių 
senosios išeivijos istorijos, gyveni
mo, veiklos ir darbų apžvalginė 
paroda. Parodą rengia "Draugo" 
dienraštis. Parodos vadovo Br. 
Kviklio ir kitų talkininkų rūpes
čiu jon yra sutelkta net 3000 
įvairių eksponatų. 

M.K. Čiurlionio galerijoje, Jau
nimo centre, vyksta dailininkės 
Vidos Krištolaitytės darbų paro
da, surengta ateitininkų sendrau-

* 
Šiandien, balandžio 3 d., 7 vą l 

30 min. Jaunimo centro kavinė
je, tęsiant ateitininkų sendraugių 
suorganizuotą gavėninio semina
ro paskaitų ciklą, kalbės Kęstu
tis Girnius tema "Kas yra mora
lu?". Visi kviečiami. 

LKM Akademijos centro vaidy
ba Romoje i§!eido monografiją 
"Vyskupo Vincento Borisevičiaus 
gyvenimas ir darbai", kurią pa
raše kun. dr. Andrius Baltinis 

patalpose 3215 W. 63rd St. 

NAUJA KNYGA IR 
PASTOVUS ADRESAS 

Žinomojo prancūzų mąstytojo 
Jacques Maritain rinktinių raštų 
knygos "Protu ir tikėjimu" išlei
dimo proga leidykla "Krikščio
nis gyvenime" prašo pranešti, 
kad nuo kovo mėn 1 d. Lietu
vių katalikų mokslo akademijos, 
leidyklos "Krikščionis gyvenime" 
administracijos ir muziejaus 
ALKA nuolatinis ir pastovus a d 
resas yra toks: P.O. Bcrc 608, Put-
nam, C T 06260. 

BIRUTĖ POKELEVICIŪTĖ 
LATVIŠKAI 

Prieš kelerius metus ' 'Draugo"" 
romano konkursą laimėjęs Biru
tės Pūkelevičiūtės romanas "Rug
sėjo šeštadienis" žinomo mums 
vertėjo Janio Zarinš yra išverstas 
latvių kalbom Knygą leidžia lat
vių leidykla Gramatu Draugs, ji 
pasirodys gegužės mėnesyje. 

ĮTEIKIAMA BOOKS ABROAD/ 
NEUSTADT LITERATŪRINĖ 

PREMIJA 

Žinoma minėto vardo tarp
tautinė literatūros premija — 
10000 d o., skiriama kas antri 
metai, kaip afiksčiSu skaitytojas 
jau informavome, šiemet buvo 
paskirta amerikietei poetei \f ra
šytojai Elizabeth Bishop. Premi
ja laureatei bus įteikta "balandžio 

Pueia-s V. uauias Mattraij>, i92;i->44 
(Žiūr. kultūrinę kroniką) 

• 

9 d. Oklahomos valstybiniame 
universitete, Norman mieste,; 
Oklahomoj., 

PIANISTĖ ALDONA KEPA-
LAITĖ TARPTAUTINIO 

KONKURSO TEISĖJA 
Praėjusį šeštadienį ir sekma

dieni, kovo 27 ir 28 dienomis,, 
New Yorko tarptautiniuose na
muose įvyko ketvirtos metinė* 
Artists International Presenta-
tions koncertų agentūros jaunų 
muzikų varžybos. Varžybose da
lyvavo 14 anksčiau atrinktų as 
menų, pučiamųjų instrumentų,' 
kvintetas, pučiamųjų ansamblis, 
penki pianistai, du violončelistai, 
fleitistas, smuikininkas, du sop
ranai ir vienas mezzo-sopranas. 

Sprendimų komisiją sudarė de
vyni teisėjai. Viena iš jų buvo ir 
lietuvaitė pianistė Aldona Kepa-
laitė. Sprendimai bus paskelbti 
savaitės bėgyje. 

Premijos — laimėtojams agen
tūra surengs koncertus Carnegie 
Recital Hali . 

Nauji leidiniai 
• BOOKS ABROAD, Volume 

30! Number I, Winter 1976. An 
Prrternational Literary Cjuarter-

j ly. Sponsored by The Universi-
i ty of Oklahoma. Edltor: Ivar 
i Ivask. 

Visai pasaulinei literatūra: 
• s-kirtas žurnalas, leidžiamas ang
lų kalba. Metinė prenumerata 

' :0.00 dol. Adresas: Books A-
I broad, 1005 Asp Ave., Norman. 
' Okla. 73069. 

§t kartą nemažai dėmesio ski-
. riama Eugenlo Montale, Pablo 
į Nerudos ir Guenter Kunert kury 
bai bei Šiandieninei portugalų. 

; rm>zai. Naufq knygų recenzijose 
i aptariama ir Romualdo Lankaus-
Į'ko "Netikėtų Bnpildymų valan-
jda" ir Jono Lankučio '^Lietuvių 
dramaturgijos rafcia". Abi recen
zijos parašytos Rimvydo Šilbajo-
rio. v - -• 

MITOLOGINIŲ DEIVIŲ GLOBOIE 
Heritage 

' mentas arfa. Tšcjo laumiškai pa
kilus duetai Lou Ann taip pat 

<<r> , . TT • ™ J- », . , solo paskambino Budriūno ' T y -
Baltic Hentage Radio į ta apie tai geros literatūros. Iktai tvk'ai" 

( K C R W . 89.9 FM Santa Mo-j Solistė Stasė Klimaitė-Pautie-, 
nica, California) programoms, nienė, vilkinti gražų tautinį rū-
paremti folklorinė popietė Los į bą, padainavo Kačanausko "Kad 
Angeles mieste <Lm. 14 d. pra- aš našlaitėlė", Banaičio "Siuntė! 
ėjo tarsi amerikiečių astronautų anyta", Tallat-Kelpšos ""Koks 
žygis — pasigėrėtinai! Tai kelių lengvas poilsėlis" ir bisui liau-
žmonių nuoširdaus darbo vai- į dies dainą "Vai pūtė, pūtė šiau- J £ į s i g v t i d a r 

Jų pavardes trkrai verta iš- j res vėjelis . Solistės balsas pri- k v e D i a n t { Lfudo Dovvdėno roma-
Vytas ir Vanda Žele-Į mine gerai įvaldytos violončelės n a < T h e Brolhers Domeika", ku-

Pabaigai Liudas Dovydėnas 
paskaitė nuotaikingą apybraižą 
"Mano velnias", tuo vyriškai lyg 
ir atsverdamas mūsų deivių (mi
tologinių ii esamų) reikšmingu
mą. Čia pat popietės svečiai ga-

sius. 
ryškinti: 
niai, Romas ir Aldona Švainaus-

mine 
švelnų sodrumą. Didelį dėmesį 

kai, N iu ta Dobrovolskienė, Mo- ; ji kreipė į dainų turinį tavo iš-
nika Lembertienė, Viltis Jatulie-; raiška tapdama liaudies herojė-
nė, Nijolė Kentienė, Vytautas I mis: našlaite, barama mergele ir 
Piukas, Vladas Juodeika, Balys . pan. Dainavimui tiko stropus jau-

• Vytautas Alantas, AT
SPINDŽIAI OKANOSE. Nove
lės. Lietuvių Endiklopedijos lei
dykla. Išleista Bostone 1976 m. 
Tiražas 1000 egz. Knyga kietais 
viršeliais, 380 psL, kaina 6.00 
dol., gaunama ir "Drauge". 

Leidinys yra Vytauto Alanto 
novelių rinktinė. Autorius yra iš
leidęs penkias savo novelių kny
gas. Ne visos jos čia, išeivijoje, 
lengvai surandamos. Retenybė 

Geštautas, Živilė Gimbutai-
tė. Giedra Gustaitė ir veiklioji 
Rasa Zelenytė. 

Jei ką praleidau, atleiskite. 
Pri traukti tokį gražų svečių bū
rį saulėtą sekmadienį (už 7.50 
asmeniui!) į Wilshire Ebel dido
ką koncertų salę yra vis dėlto 
menas. 

Miela buvo paimti į rankas ge
rai informuojantį programos 
lakštą, su • M. Biržiškaitės-Zy-
mantienės lino raižiniu viršely
je. Pasienyje prasmingai rikiavo
si tautosakos įkvėpta dailė: liau
dies skulptorių dievukai, V. Igno, 
A. Švažo ir H. Žmuidžinienės 
kūriniai . Panašia ekspozicija 
norėtųsi pasidžiaugti dažniau. 

Po t rumpo Vytauto Zelenio 
įvado dr. Marija Gimbut ienė su-

nos Lou Ann Neill akompani-

rį į anglų kalbą išvertė Los 
Angeles gimęs lietuvių žurnalis
tas, literatūros mokslininkas, 
vertėjas Milton Stark. Akį patrau
kia viršelio raudonas gaidy:. 
Toks išdidus ir gyvas. Pr. V. 

yra dar išėjusios nepriklausomo-1 pažindino klausytojus su lietuvių 
jė Lietuvoje. "' Dabar išleistoje 
knygoje yra paties autoriaus at
rinktos iŠ visų ankstesniųjų, rei
kia manyti, pačios geriausios. 
Tad vienoje vietoje labai paran
kiai turime visą Alantą novelistą. 
Be kita ko, rinktinėn yra įdėta 
keletas ir dar niekur nespaus
dintų novelių. 

• EGLUTĖ, 1976 m. vasario 
mėn. Lietuviškas laikraštėlis vai
kams išeivijoje. Redaguoja ses. 
Oną Mikailaitė, Elena Juknevi
čienė ir Danguolė Sadūnaitė. Ad-

į l • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I I I Į S I U S I 
• LIETUVAI IR PAVERGTAI j 
• L IETUVIŲ TAUTAI GELBĖT • 
~j ftukas prašoma siųsti, užpildant pridedamą atkarpą, [ 

i čekius rašyt LithuMian National Foundation vardu. S 
I LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC. 

64 - 14 56th Boad 
1 Maspeth, N . Y. 11378 
i Aukoju $ 

I Vardas ir pavardė 
| Pilnas adresas 

I - - - - — L L •"• I 
immiiMMimmnmiimJ 

mitologinėmis deivėmis. Paskai
tos stilius lengvai, suprantamai 
sudėtas, kupinas šilto vaizdingu
mo. Kiek gražių niuansų vis dėl
to glūdi mūsų deivių — Saulės, 
Aušros, Laimos, Laumės, Raga
nos, Giltinės — viešpatijoje. Pro
fesorė pažymėjo, kad, nuolatinio 
slopinimo dėka, lietuvių senovės 
religija tebelieka tamsoje. Trūks-

ministruofa §r spausdina Nekaltai 
JURGIO GJJAUDOS NOVELĖ Į p^dztosios Marijos seserys. Meti

nė prenumerata 7.00 dol. Redak
cijos ir administracijos adresas: 

RUSIŠKAI 
Rašytojo Jurgio Gliaudos no

velę "Net&ėtas laiškas" išspaus
dino rusų emigrantų laikraštis 
"Novoje Ruskoje Slovo", leidžia
mas Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse. 

Eglutė —' Immacttlate Corrcep 
tion Gonveht, Putnam, Conn. 
06260. 

Ta< dviem spalvom spausdina
mi, eilėraštukų, pasakų, apsaky-

.. - A. . - • 

JEI JOS NORITE SIŲSTI SIUNTINIŲ DOVANAS l LIETUVA IR ĮVAIRIUS • 
USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos • 

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC. 
<LKENSEt> BY VNB8HW)STLT0RG) 

VYRIAUSI* IŠTAIGA; 1776 BR0A0WAY, N€W YORK, N. Y. 10019 
TEL - 5SI-6590; 58J-7729 

mėlių ir gražių piešinių kupini 
puslapiai, kuriuos kiekvieni tėvai 
turėtų prenumeruoti savo mažie
siems skaitytojams. Vasario mė
nesio numerio medžiaga geroka 
savo dalimi yra pabrėžtinai pat
riotinės minties. Bet ir ši tema 
mažajam skaitytojui pateikiama 
j a m suprantama forma ir vaiz
dingomis iliustracijomis. Yra ne
mažai vaiko akiratį aplamai ple
čiančių rašinėlių, pavyzdžiui, ą 
kartą labai patrauklioje Alek
sandro Radžiaus apybraižoje 
skaitytojas daug sužinos apie Šiau
rės pašvaistę. 

• PIRMIEJI 2LNGSNIAI, 
1976 im vasario mėn. 21 d., N r 
3. Kristijono Donelaičio lituanis
t inės mokyklos mokinių laikraš-
ėlis Chicagoje. Leidinys ilius-
ruotas, spausdintas spaustuvėje, 

32 psl. 

^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I I I I ^ 
g 4 NAUJOS KNYGOS • 
E A n g l i š k a ; : • 

m LrTHUANIANS TN AMERICA, Dr. A. Kučas $6.00 j į 
* THE BROTHERS DOMEIKA, Novel, L. Dovydėnas _.... $6.00 • 
H L i e t u v i š k a i : • 
• PASAKYTA PARAŠYTA Prez. A. Smetonos kalbos .. $10.00 J 
• ATSPINDŽIAI GRANUOSE. • 
~l novelių rinkinys, V. Alantas $6.00 • 

| Visos šios knygos gaunamos pas visos platintojus ir p 

į LIETUVIŲ ENCICLOPEDIJOS LEIDYKLOJE J 
| 395 W. BROADWAY, SO. BOSTON. MASS. 02127 p 
I Tel. 268-7730. vakarais — 282-2759 • 
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1 Lietuviai kviečiami į 
| ADMAVFS CHICAGO CAMP 

PerrauH Falls, Ontario, Canada 
= jHie LAC SUEL ežero 
| L I E T U V I A I S A V I N I N K A I 
I PUIKI ŽVEJYBA — PUIKI GAMTA 
= Išnuomojami namukai — "cabins" 4 — 5 asmenims. Visi moder- i 
5 niSTd patogumai: elektra, vtrtnuj pečius, saJdytuvas; eJektra, virimui 
J Mshower". Pageidaujant, valgis gaminamas 

— i 

tualetas, E 
Išnuomojami laiveliai. 

- • • 

Dėl daogtas informacijų kreiptis i 

B e r n i c e U k s o i 3439 W. 46th Street, Chicaen. m. 60632 
TeL — LA S-O690 

-.»iitimttmninimiiiimiiiiiimimimiiiiMiiiHiwiiftnnmtminnmiinin»iiinn»iii>* 

• , . 

BtmtkįĘ^ siunčiami per mūsą firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laitai. Siuntinių 
pr is ta tymas garan tuo tas . Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, g tvej t* NIEKO NEMOKA. 

P n * f irmr.s ak\-nu v ra krautuvės , jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvai
riausiu audimų, taip pa t maisto produktų. 0<lO8 avaij*nei ir kitų daiktu. 

AtiJar-.tA k*wLnr -\ir. v^.andn? ryto iki 6 valandos vakaro. Šeštadieniais i r sekmadie-

Ę niais nuo 9 valandos ry to iki 4 valandos popiet. 
* ?WM|aMr 0JPlSv-

M Ū S Ų S K Y R I A I : 

XX amžiaus madona (paveikslas) 
apdovanotas aukščiausia premija 
tarptautiniame madonų meno festi
valyje Los Angeles, Ca. ir Grand 
National Award Amerikos dailinin
kų profesinėje sąjungoje New Yor-
ke. Tai puošni dail. POVILO PUZT-
NO monografija, kuri yra didelio 
formato ir talpina 28 spalvotas re
produkcijas. Kartu ir XX amžiaus 
Madona. Kaina 25 dol. Puiki dova-
m s tinka bent kuriomis progo
mis įteikti bent kam: svetimtau
čiui ar lietuviui. 
Gaunama DRAUGE. 4545 West 
63rd St, Chica&o, IL. 60*9. US-
•altant pridėti 50 centų ui persius-
tajĮ. HMnojaus gyventojai moka 
5 proc. aokes&ų. 

AIlMit«wn. Pa. — 1M Tuflimafi Strest _. 
B«ltlnw»r»> .11, Md. — 1S00 F>** StJuet - -
Rr«wJ(lv-ii. V V \l2i* — 4S*3 Mrr>w»aJd Av«mN 
EhitfAki -Z. S • n j i-aimnr* Artime 
Chte^t* C I H . — 1241 No Ashland Av«iraw 
at i t ik ni. itos — asas w«t m sti«H 
CUea«o. m SM6S — 18M Wmt 47 fltffMl _ 
CV^eland IX Ohio — 182* Kmhiorth AVCMM 
rvtroH 12, Wrb. — HSS1 J»**- Omtosa Avvuae 
ris^inilalfi N. J. — Freeorood Aerm Itt • 
HanHrmmck. Mich- — IIM8 Jo*. CnHpsu A**WK 
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SOver Sprfatga, NfaL, 422 ElkweHh Dr. ....__. ._.. 
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Gegužes 10 — iki gegužes 19 
Gegužes 16 iki gegužes 24 
Gegužės 31 iki birželio 15 
BiržeHo 14 1H biržeHo 29 
Birželio 28 iki liepos 12 
Liepos 5 iki liepos 19 
Liepos 12 iki liepos 26 
Liepos 19 iki rugpiūčio 2 
RugpiūCio 9 iki rugpiūčio 23 
RugpHttio 16 iki rugpiūčio 30 
RugpiūCio 23 iki rugsėjo 7 
Rugsėjo 20 iki rugsėjo 28 
Spalio 4 iki spalio 18 
Spalio 11 iki spalio 19 
Lapkričio 1 iki lapkričio 9 
Gruodžio 7 ixl <miodžk> 15 
Gruodžio 20 iki sausio 4 

• 

SIJOS J LIETU 
Maskva, VHnius (viena savaitė) 
Maskva, Vilnius (viena savaitė) 
Maskva, Vilnios, Ryga 
Maskva, Vilmos, Roma 
Maskva, Vilnius, Ryga, Leningradas 
Maskva, Vilnius, Roma 
Maskva, Vilnius, Šveicarija 
Maskva, Vilnius, Ryga, Leningradas 
Maskva, Vilnius, Roma 
Maskva, Vilnius, Šveicarija 
Maskva, Vilnius, Ryga 
Maskva, Vilnius (viena savaite) 
Maskva. Vilnius, Ryga 
Maskva, Vilnius (viena savaite) 
Maskva, Vllnta (viena savaite) 
Maskva, Vilnim (vieša savaitė) 
Maskva, Vitam*. 2yga 

VĄ 
$ 760.00 

760.00 
931.60 

1180.00 
1031.46 
1160.00 
1206.00 
1031.00 
1160.00 
1206.00 
1661.00 
760.00 
931.00 
769.06 
677.06 
677.06 
876J0 

# 2 
# 3 
# 4 
# 5 
# 6 
# 7 
# 8 
# 9 
# 1 0 
# 1 1 
# 1 2 
# 1 3 
# 1 4 
# 1 5 
# 1 6 
# 1 7 
# 1 3 

KAINOS PADUOTOS YRA NUO NEW YORKO ARBA BOSTONO — NUO CHICAOOS REIKIA DAR 
1 I ĮM I RRroen $119.00 
VISAS GRUPES LYDĖS PATYRC VADOVAL VISOS GRUPĖS 3US 1 DIENĄ VE2AMOS I KAUNA, TAIP 
PAT m l TRAKUS l/2 DIENOS 

I i t « B f 4 B e l B S W s » s | B s B B ^ ~ 7 4 s « M ^ B > t B B I > s 6 » | l B M t s ^ 
flfryfctfa PBBM U 197* 

SKUBĖKITE REGISTRUOTIS — VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS! 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 South Wts*tm Avenue 

Chicago, Illinois 60848 Tel. (312) 238-9787 
Air fares subject to change and/or government approvaL 

Taip pat darom* dokumentu* giminių iskvietiaui į Aaertką 

. . H .. 
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TEISYBES IR MELAGYSTES 
šiais laikais meluojančių že

mėje, kaip ir nėra. Gal dar pasi
taiko koks melagis balandžio 1 d., 
bet reikia manyti, kad ir jis jau
čiasi labai nejaukiai. Žmogus 
šiais laikais sako teisybę. Kai dr. 
R Kaunas vadinamos reorgani
zuotos bendruomenės susirinki
me Cicero kolonijoj visus kvietė 
į vienybę, matyt, jis irgi tik ba
landžio 1 d. juokus krėtė. Šiais 
padoriais laikais niekas nenori 
jokios vienybės, šiais laikais visi 
patriotai, o kaip tu įrodysi pat
riotiškumą nesimušdamas. Ir visi 
vįenybėn kvietėjai yra balandžio 
pirmosios dienos žmonės, nes juk 
jie žirio, kad niekas jais nepati
kės ir niekas nesi taikys, nes kaip 
tu pasieksi vienybėj nesimušda
mas. 

da-Buvo laikai, o kai kur ir 
bar tokie pat yra, kad sau per 
dvidešimt metų lietuvio su paga
liu negalėjai nuvaryti į LB susi
rinkimą, o dabar j iu jų pora šim
tinių ateiną ir vien tik todėl, kad 
galėtų {rodyti, jog jų teisybė. Taip 
sakant, ne kokia ten balandžio 
pirmos melagystė, bet teisybė, 
kad tavo priešas, jei ne komunis
tų agentas, tai tikriauriai pusrąu-
dorris ir ji reikia būtinai išversti 
iš vieno ar kito posto, t ad tau 
pralaisvėtų vieta. Žodžiu, abi pu- . 
sės sako teisybę ir, abiejų pustu 
klausant, matyti, kad nė vieno 
lietuvio nebėra, kuris būtų dar 
bent pusiau padorus. Jeigu taip 
kokią balandžio pirmą dieną po
nas Vlikas„ užtraukęs pypkę, pa
sakytų Altai, Bendruomenei ir re
organizuotai panelei, kad, jūs, 
senmergės, sėskit prie kavos puo
delio ir draugiškai nuraukit vie
na kitai nuo galvos perukus, tai 
visi manytų, kad Vlikas neberei
kalingas, nes jis kviečia talkon 
tada, kada labiausia reikia muš
tis. 

v Ak, kad kas nors pirmą ba
landžio imtų ir pameluotų, teig-
o^rras, kad lietuviai kovotojai 
lab.au nekenčia savo brolio negu 
okupanto, kad kas nors imtų ir 
pameluotų, kad tie, kurie nori, 
kad kiti iš okupuotos Lietuvos 
nebėgtų, baisiausiai bijo, kad jiems 
patiems nepasiūlytų į tą dabar
tinę Lietuvą vykti. Kad kas im
tų balandžio pimią ir pameluo
tu, _k%ad visi kovotojai už teisy
bę labiau nori sau garbės negu 

tėvynei. Būtų gera, kad nors ba
landžio pirmą imtų ir pameluo
tų, kad visa ta kova yra sene
liukų pasispardymas. Taigi būtų 
tokia nekalta, tiesiog visus džiu
ginanti melagystė. 

Ak, kad kas nors balandžio 
pirmą imtų ir pameluotų, kad 
komunistas tai joks priešas, o di
džiausias priešas tai lietuvis, su 
kuriuo verta muškis ir bažnyčioj, 
jeigu tik klebonai leistų, ir turės 
leisti, nes lietuviui lietuvį mušti 
yra šventas karas. 

Visur tik teisybės, šventos ko
vos, patriotizmai, pasiaukojimai, 
nosim žemės arimai, ak kad kas 
nors balandžio proga, bent jau 
kitais metais, paimtų ir pasakytų, 
kad visa tai ne dėl tėvynės, bet 
dėl savo garbės. Ta i būtų malo
nus melas, ir jei kas pa-tikė:ų, bū
tų mielai apgautas. T . P. 

MELAS IR MEŠKERIOJIMAS 

''Gal kada nors koks nelai
mingas teologas, bemeškerioda-
mas, tokios rūšies melagystes, ap
svarstys ir pagaliau pripažins, 
kad meškeriotojams meluoti ne 
tik kad ne nuodėmė, o priešin
gai — pageidaujama dorybė". 

D. Cibas 

JEI NEGALĖS MIEGOTI, 
DUOS DAUCIAU 

— Mokesčių mokėtojas nune
šė į "Intemal Revenue" raštinę 
500 dol. čekį. 

Jei aš dar ir toliau negalėsiu ra
miai miegoti, atnešiu daugiau. 

Z. 

KODĖL PALEIDAI 
NUFOTOGRAFAVĘS? 

—• Policija rodinėja žmonėms 
plėšiko paveikslą. Gal kas matė 
tokią žomgystą?, klausia polici
ninkas. 

Kodėl tu paleidai tą plėšiką, 
i kai nufotografavai?, klausia 7 

. | metų berniukas policininką. Z. 

GAVUS AMERIKOS 
PILIETYBĘ 

Prieš keletą metų Amerikon 
atkeliavę pabėgėjai — vyras su 
žmona, svajojo tapti piliečiais. 
Pralindę pro visokius formalu
mus . ir metus kitus pasimokę, 
kantriai laukė ir nepametė, vil
ties. Pagaliau vieną dieną vyras. 
Įpuolė virtuvėn ru ilgai lauktąja 
gera naujiena. 

— Ona, Ona! —šaukė jis. — 
Pagaliau mes esame ameri-
kiečiai! 

— Puiku atsakė žmona ir 
tuojau apjuosė jį prijuoste. — 
Dabar tu plauk indus. 

KONDUKTORIAUS DARBAS 

— Ponia, jūs turke ir t am vai
kui pirkti bilietą. Jis daugiau 
kaip dvylikos metų, — įspėjo 
konduktorius. 

— Kaip jis gali būti dvylikos, 

I HEI VISTA, HH VISTA 

Mūsų skaitytojas, Angelų mies
tą išmainęs į Vistą, nusiskundžia, 
kad losangeliŠkiai bei santomo-
nikiečiai Vistą švebeldžiuodami 
vadina Višta. Kad palengvintų i š 
tarimą, jis taip samprotauja: 

Kas atsitinka kai žmogus labai susidomėjęs skaito laikraštį ir šuo nu
neša dešrą arba kaip atsirado dešrelėms pavadinimas Hot Dog. 

jeigu aš ištekėjusi tik prieš dešimt a b s l r a ] c t u p a v e f k s l ą > v i e n a s 
metų, — aiškinasi moteriškė. 

— Ponia, mano darbas — 
klausti bilietų, o ne klausyti iš
pažinčių, -— atsako konduktorius. 

"Nė daktaro Adomavičiaus 
žmonės taip neklauso, kaip klau
sė vysk. Valančiaus". 

Lina Slonskytė, 
K. Donelaičio mokyklos 

VIII kl. mokinė 

'Toje istorinėje fotografijo
je greta Kudirkos išėjo tiktai fron
tininko galva, tautininko alkū
nės, krikščionio demokrato bobos 
padurkos ir mano kelnės"... 

, Antanas Gustaitis 
"Kultūrinė vakaronė" 

-
— Turin t galvoje skaičių 

žmonių, kurie dabar nori būti 
prezidentu, gal būt, kraštas yra 
geresnėj būklėj, negu manėme. 

Kai laikrodis rytais tiesą sako. 
vienas nori jį už teisybę mušti. 

ne 

VISOKIŲ REIKIA, MININT 
VASARIO 16-ją 

"Kraštutinė liberalė, visuomet 
su plačia skrybėle, kongresmanė 
Bella Abzug New Yorke buvo pa
kviesta ir dalyvavo Vasario 16-
sios minėjime. Ji savo prakalboje 

KŪRYBINĖ BAIMĖ 

Kada du vaikai moderniojo 
meno parodoje išvydo perdėtai 

tuo
jau sušnibždėjo kitam: 

— Bėkime greičiau iš čia, kol j 
dar niekas nesako, kad mes tai 
padarėme. 

NEVERTAS MANDAGUMAS 

Gražiai merginai įlipus į sau
sakimšai keleiviais užpildytą au
tobusą, vienas vyriškis pakilo iš 
vietos. 

— Nereikia, sėdėkite savo vie
toje, — aš pastovėsiu, — tarė 
mergina. 

— Galite, kiek norit stovėti, 
man gi čia rerk išlipti, — atsakė 
tas vyras. 

POLITIKOJ 

— Per anksti kalbėti apie tre
čią politinę partiją, surasime 
kvalifikuotų kandidatų dviem 
pirmosiom. 

The Times, Hammond 

PROLETARINE DIDUOMENE 

NEPAVYKO PASIŽYMĖTI 

'*£jome Vatikano link. Staiga 
pasigirdo policijos sirenos. Kun. 
P. Rabikauskas sako: "'Kosyginas 
vyksta pas popiežių". Tuojaus 
pasirodė policininkai. motocik
lais apsupę automobilį. Kun. 
Paulius Šventojo Tėvo svečią pa
matė, o aš, begalvodamas, besi
gailėdamas, kad neturiu nei kiau
šinio, nei pomidoro, nei "pištalie-
to" po ranka, neįžiūrėjau "taiki
nio" pro automobilio langus. 
Taip ir pasilikau už tėvynę nepa
tekęs į kalėjimą, neapkalbėtas 
per radiją, neparodytas televizijo
je —ne didvyris". 

Br. Petras Kleinotas, SJ 

INVOKACIJA PABAIGOJ 

'Tabaigoj dr. V. Dargis papra
šė kan. V. Zakarauską sukalbėti 
invokaciją. Po invokacijos visi 
dalyviai skirstėsi su pakelta nuo
taika, nes susirinkimas buvo dar
bingas ir įdomus". 

K. Paulius 

J. Osenka lenkų rašytojas, 
pasakoja tokią istoriją: 

"Zetsj pora garsėja ka ip ne
pakartojami snobai. Pa tekt i j 
tarpą žmonių, kurie lankosi pas 
juos — visai nelengvas dalykas. 

nė pusę žodelio neužsiminė apie Norint peržengti Zetų buto 
Lietuvą. Linkėjo visoms etnogra- slenksti, neužtenka būti iniinie 
finėm grupėm draugiškai sugy-! rium, advokatu, universiteto 
venti". profesorium; čia reikia būti 

"Draugas'V "kuo ta i" . 
Kovo 10 d. į Sunku patikėti, bet t a i fak-

U 2 KA BALSUOTI 

— Už ką tavo žmona balsuos? 
— Ji balsuos, už ką aš balsuo

siu. 
— O už ką gi tu balsuosi? 
— Na, žinai, aš dar nepasita

riau su žmona. 

STEBUKLINGI VAISTAI 

Daktaras pasakoja: 
— Štai, jeigu įmesi kirminą į 

vandens stiklinę, tai jis plauks 
aplink, o jei įmesi į degtinės stik
linę jis tuoj nugaiš. Ką tai reiš
kia? 

— O, tai reiškia, kad, kas ge
ria degtinę, neturės skrandyje kir
minų, — paaiškino pilietis. 

LYGIOSIOS 

— Mano žmona susiginčijo 
:u elektros kompanija, — sako 
Jonas. 

— Kas laimėjo? — klausia Jo
kūbas. 

— Buvo lygiosios. Mes negau
name elektros, o jie negauna pi
nigų, — paaiškina Jonas. 

Daugeliui ji Vista, 
0 kai kam višta... 
Pakeitėm jos vardą: 
Ji mums Visata! 

Esame visatoj 
Jūs visi ir mes, 
Leidžiam čia užklydę 
Valandas ramias. 

Pridedat jūs "santa" 
Prie kokio nors fe, 
Štai ir gaunat šventą 
Miestą Santa Fe. 

Monica jums "santa", 
Irgi, mat, šventa. 
Mums tas mūsų kampas 
Vien tik Visata! 

Iš Visatos gimėm 
Ir gyvenam joj, 
1 visatą grįšim 
Formoje naujoj. 

Ir ilgai dar bus čia , 
Toji Visata, — 
Ne kokia šventoji, 
Bet ir ne višta! 

B 

-

Bosas mąsto, kaip užmigus kabine
te neknarkti. 

Dar apie Jaunime kongresą 
"Pagaliau, svečiam susirinkus, 

pradėta ir užkandžiauti. Ir vėl — 
kiaulės kumpis, kuilio dešros ir 
višta. Jaučio — nei kvapo! Tai ir 
Argentina!" 

"Pagaliau ant scenos užsilipo 
Br. Nainys, PLB pirmininkas. 
Nors laikrodžio rodyklės maišės: 
apie vidurnakti, kalbėtojas 
sklandžiai rkleidė rankoj laiko
mus rankoj lapukus ir klosto 
savo mintis. Nesvarbu, ar kas 
klausėsi, ar kas tik taip sau ūžė. 
Kai pagaliau po ilgoko kalbos 
laikotarpio pasigirdo iš salės "už
teks", pirmininkas su įdėjo la
pukus į kišenę ir sklandžiai nu
žengė nuo scenos". 

Kornelijus Bučmys 
"Darbininkas" 

"Niekada 
karštakošiais 
atšąla." 

neapsimo.ca 
— tokia košė 

būti 
greit 

Dr . J. Adomavičius 

KOMPLIMENTAI KUDIRKAI 

"Simo Kudirkos vieši tauška
lai rodo, kad jis turi vis dėlto per 
siaurą akiratį ir per lengvą žinių 
bagažą. Per savo didelį plepumą 
ir liežuvio nevaldymą pastaruo
ju metu pradėjo nušnekėti nei 
šį, nei tą". 

"Naujienos , , 

REIKALINGAS ŽMOGUS 

Rašydamas apie Cicero Ešerio 
klubo balių "Naujienose", auto
rius teigia: '*2inoma, parengi-
man atsilankė ir graborius p. But
kus. Tokie žmonės reikalingi vi
sur". 

KULTŪRINIAI SUGEBĖJIMAI 

"Stalus užklojo žuvimi, na
minėmis dešromis, bulviniais vė
darais, burokėliais ir kitomis gė
rybėmis. Tai tik p. Pečkienės kul
tūriniai sugebėjimai tokius ska-
nė:tus gali pagaminti". 

"Naujienos" 

dis. Girdėti pavardės, t i tu la i : 
— Ponas Gzentekas, parduo

tuvės "Moteriškos ir vyriškos 
kojinės" vedėjas! 

—r Ppdzeris i š anglių ir malkų 
sandėlio! 
. .— Ponia Kapušeinska iš au-

todalių parduotuvės! 
•— ... iškis, rajono finansų 

skyriaus inspektorius... 
Svečiai prityla, kad galėtų su 

pagarba nusilenkti inspektoriui, 
tas : per priėmimą Zetų saJonojkaip staiga sekantis šveicoriaus 
tarpduryje stovi šveicorius, spe- j pranešimas nuo durų nuskamba 
cialiai šiam reikalui nusamdy-! nelauktu ir nesuprantamu diso-
tas iš aukščiausios kategorijos nansu : 
restorano. Jis skelbia, kad atvy- j — Ponas Osenka, rašytojas. 
ko toks a r toks svečias: pavar-j Svečiai susirūpinę i r susine-
dę ir titulą, t a i yra darbovietę ] patoginę. jų veiduose nepasiten-
ir užimamas pareigas. ;kinimo grimasos. 

— Ponas Dustalekas iš komi- — Koks ten dar rašytojas! 
so parduotuvės! — sušunka | K a s per rašytojas? K a m mums 
šveicorius, t r i skar t trinktelėda- į reikalingas rašytojas! 
msa lazda į grindis. Namų šeimininkas, ponas Ze-

Pasigirsta susižavėjusiųjų tas , kilniadvasiškai ir malonin-
šnibždesys. Duslalekas įeina, nu- gai sveikina tik ką atvykusį, po 
atlenkia vos pastebimu galvos to lengvu gestu nuramina di-
linktelėjimu, ba rs to šypsenas, o duomenę: 
tyliai, konfidencialiai: — Na, rašytojas, nieko nepa-

— Šiandien mes priėmėme į darysi! Bet jo tetulė — geležin-

— ' I š patyrimo puikiausiai ži
nome, ką reiškia, kada bendruo
menėje atsiranda nors tik vienas 
neraliuotas gyvulys*'. 

Ant. Gustaitis 

Vairuotojas plusta, nes, matyt, 
pyksta, kad prabėgo pro pat nosį. 

SEKRETORE" 

Taip komunistinė "Tiesa" 
t * 

vaizduoja mezgėją, paskirtą į sekretores pos-

komisą keletą porų užsieninie-
tiškų batukų a n t platformų... 

Aplodismentai palaipsniui nu
tyla, lieka t ik tylūs muzikos 
garsai, suknelių šlamesys, švel
nus kvepalų dvelkimas. 

— Ponia Kmietkowska iš 
"Gastronomo"! — skelbia švei
corius. 

Vyrai susiburiuoja, taisosi 
kaklaryšius. Čiukšeioja lakuo
tais batukais... Seimininkas pra
žįsta šypsena ir širdingu, nors 
ir savigarbos kupinu gestu pa-
pakviečia: 

— Prašau, pra-šau... Man taip 
malonu jus matyti... 

O šveicorius akmeniniu veidu 
jau skelbia, kad atvyko naujas 
svečias: 

— Ponas Strženpkievičius, in
spektorius iš butų ūkio valdy
bos... 

— Mielas drauge! — išskečia 
glėbį buto šeimininkas. — Bran- , 
gūsis drauge! — pakartoja jis, 
iš susijaudinimo nebegalėdamas 
daugiau iš tar t i nė žodžio. 

Šveicorių* laafe atatoi i grin* j tai. 

kelio miesto bilietų kasos kasi
ninkė... 

MALDA UŽSIMERKUS 

Pensininkė Knarkienė, eidama 
iš bažnyčios, sako mažai anūkei: 

— Viktut, klausyk. Kiek kartų 
aš tau sakiau, kad, kalbėdama po
terėlį, visuomet kalbėtum užsi
merkus... 

Po gerokos pauzės anūkė mo
čiutės (grandma) klausia: 

— Grandma, kaip tu, kalbė
dama poterėlį, matei, kad aš po
terėlį kalbu neužsimerkus 

DRAUDIMAS 

Gyvybės draudimo kompani
jos agentas, drausdamas vienos 
poros gyvybę, pastebėjo, kad ne
laimės gyvybei daugiausia at
sit inka t ik apie 25 mylias nuo 
namų. 

— Girdi? — t a r ė moteris vy
rui. — Tavo darbovietė yra už 
30 mylių; taigi ry to j pradėsime 
ieškoti buto arčiau darbovietės. 

KAS GERIA IR KAS SME12IA 

'Už savo pinigus geriantieji 
'Naujienų" nešmeiž'a. Būtinai 
jžrašyti vardus ir pavardes tų, 
-eurie šmeižia Naujienas". 

"Naujienos" 

GIRIA IR BARA 

SKUNDAI 
ŠALDYTUVAS: 

— Visą laiką dirbu šiaurės 
sąlygomis, bet jokio priedo ne
gaunu... 

NUOSPAUDA: 

— Aš tvirtai laikausi an t 
abiejų kojų! 

NUORŪKA: 

— Mane ištiko moters liki
mas: pirma karšta*' spaudė, pas
kui pametė. 

J. Vasiliauskas 

OPERACIJA 

Kaimietis kalnų gyventojas — 
hilbilis—lankėsi pirmąkart ligoni
nėje, kur jo paauguoiys sūnus 
turėjo būti operuojamas. Stebė
damas kiekvieną gydytojo judesį, 
hilbilis paklausė: 

— O čionai kas? 
— Tai anestezija. Ją gavęs, jis 

nieko nežinos, — 'paaiškino gy
dytojas. 

— Negaišk laiko, daktare, — 
sušuko kaimietis: — jis ir dabar 
nieko nežino. 

80 M. JAUNUOLĖ 

Švęsdama 80 m. girnimo 
dieną, moteris buvo paklausta: 
kokios dovanos ji norėtų šia pro
ga? 

Kad jaunas vyras mane pabu
čiuotų, nė nemirktelėjus atšovė 
jaunuolė. Z . 

SVARBIAUSIA 

Moteris nusilaužė, k r i sdama 
nuo laiptų, koją ir šaukia savo 
vyrui: 

— Ko čia žiopsai, ieškok grei
čiau liudininkų. 

— Valgis, gėrimas ir kitos 
linksmybės rytoj kainuos bran
giau. Naudokis šios dienos pigu
mu. 

— Ten, kur devyni vyrai vieną 
gaidį piauna, ir dešimtajam dar
bo atsiranda. 

A.L. iš Illinois "Draugą" baia, 
<am buvo jdėta nuotrauka, vaiz-

Į duojanti, kaip malšinamos de-
monstracijos Ispanijoj. 

B. K., taip pat iŠ Illinois, para
šė: "Gerai, kad įdėjot tą nuotrau-

: ką, pamatėm, kad Ispanijoj ka-
i ralius dar nesuraudonėjo, o kerta į bos žodis, ištariamas Amerikos 

Tikriausias, be jokių klaidų projek-'; i kailį komunistam, kad net dul- į valstybės sekretoriaus vokišku ak-
Vyt. Veblauako pieš. • ka". į centu, derantis su rusais, 

— Tas, kuris pavirsta į asilą, 
neturi skųstis, jei kiti ant jo joja. 

Gerald E. Randolph 

— Detente yra prancūzų kai-

http://lab.au

