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A. RUBIKAS 

Kertine parašte 
Nelaukime senatvės, ne mirties 

Senatvė ir mirtis dažnai lai
komos kiekvienos emigracijos, 

kūrybiniu įnašu ar profesine po
zicija ne kartą lietuviškam reika-

kiekvieno politinio egzodo beveik lui gali sverti kur kas dougiau. 
sinonimu. Ir mes šiam įsikaltam i negu įprastoji kokia nors sociali-

kitų mums įtaigotam įspū-.nio pobūdžio vakarienė. Jeigu tų 
vakarieniautojų skaičius, laikui 
bėgant, ir mažėtų, tai nuo senat
vės ir mirties dar ilgai, ilgai ga
lėtume gintis tais sąmoningais pa
vieniais individais, nežiūrint ku
riame laisvojo pasaulio kampe jie 
begyventų, budėdami lietuviš
kųjų problemų sargyboje ir ati-

ar Kitų mums 
džiui dažnai lengvai pasiduodam 
Ir ne tik bendru galvojimu, bet 
ir kai kuriomis savo veiklos kryp
timis kone stengiamės tai įrody
ti. 

Bet yra ir visai priešinga tik
rovė, liudijanti tautinės gyvybės 
išlikimą, net augimą toli nuo sa
vo geografinio lopšio, įvairiose duodami kūrybingąją duoklę ne 

vien tik savo bendruomenės pa 
stogės?, bet ir nugriebtose progo
se už savojo kiemo. 

aplinkose ir ilgiausiam laike. 
Štai — žydai tūkstančius metų 
išliko daugiausia svetimuose mies
tuose. Kanados ukrainiečiai gyvi; —., , . . , . . „ . , 

_ .„ , ». v. ' Ti.< ar mes si.oki i cia atvykusių ir susipratę išliko plačiuose s:o . . «. . . . _ , , . ,. . m ^ K v f i r . a u c i a g i m u s : ų intelektualini 
krašto UKiuose. Tos pačios Ka- L . i - , . . . . , , m 

, _ . .„.f v ,. bei kūrybini budrumą pakanka-
nados prancūzai, isliKę: zemdir-1 m a i verįinam^ „ r e i k i a m a d e m e . 
biskoj prov-mcijo] šiandien jau, s į s k i r j a m ? N e ^ ^ ^ 
galima _ sakyti kontroliuoja ir , Q k a i j _ g g ^ k i e k didžiuosius Kvebeko miestus. Ne •*: . , . . . . . . . . ,v „. .. . . . cia jų sukaktuvinių senatvės ir vieni iš cia trijų suminėtų apie . . . ... - . . ._ • . . J. v. ,. , mirties minėjimų; net tokių m-senatvę ir mirti šiandien negal-; ,. . , CM . . . . X- i i j*i i- _̂ • • dividų filmai susukami ir t t voja. Tad kodėl mes, lietuviai,' 
išeivijoje turėtume laukti vien 
senatvės ir mirties? 

Pagrindo jokio nėra. Jo ir ne
gali būti, kai tautinėse šokių 
šventėse šoka tiek jaunimo, kai 
veikia neblogai organizuota litu
anistinio švietimo sistema, kai 
rašytojai rašo, muzikai kompo
nuoja, dailininkai tapo, moksli
ninkai neatšoksta nuo savo tau
tos problemų, politikai išnaudo
ja progas kelti Lietuvos laisvės 
reikalą tarptautinėje plotmėje, o 

Žinoma, gerai ir tai. Bet daug ge
riau būtų, kad veikių ir kūry
bingą individą mūsų rūpestis 
atrastų dar pačiame pajėgume, o 
ne vien tik senatviškai nunokusį 
ar net ir viską čia pabaigusį ir am
žinai iškeliavusį. Tikrai pajė
giam, dirbančiam ir kuriančiam 
individui būtina ne garbė, o šil
tas visuomenės dėmesys, morali
nė ir kitokia užuovėja bei para
ma. 

Gali čia kas nors imti ir pasi-
plačioji visuomenė nėra visiems į piktinti, net įtarinėti, kad favori-
Uems reiškiniams nei akla, nei j zuojame atskirus iškilėlius plačio-
kurčia. ' šios visuomenės sąskaiton. Anaip-

Škeptikas dar čia gali sakyti: tol. Iš visuomenės čia nieko neat-
iydų, ukrainiečių ir prancūzų , imam. Bet tik žinome, kad ne vi-
yra daug, o mūsų? Žinoma, gau- i si viską lygiai sugeba ir lygiai ga-
sa turi savo reikšmę. Bet jeigu Ii. O mes vis dėlto dar esame per 
mes svetimuose pasviečiuose ne-Į dideli tos lygybės adoratoriai. Ne
galime operuoti gyvaisiais mili- į atsižadėdami kartais net savotiš-
jonais, tai juo labiau reikėtų su- Į kos "egzekucijos": jeigu kurio 
sirūpinti pavienio lietuvio verte ( galva prasikišo kiek aukščiau, 
ir funkcija. Jeigu anos trys minė- j tai tuoj pat reikia ją "nupiauti", 
tos tautybės yra geras pavyzdys-kad tik ji neardytų lygybės. O 
savo gausos masiniu gyvastingu- reiktų atvirkščiai — kiekvieną 

Antanas Maceina, RELIGIJOS FILO
SOFIJA. Pirmoji dalis. Religijos es
mė — religijos Dievas. Išleido 
"Krikščionis gyvenime" 1976 m. Įra
šus piešė dail. Telesforas Valius. 
Knyga 334 psl., kietais viršeliais, kai
na 6 dol., -gaunama ir "Drauge". 

Visų pirma: kam reikia 
filosofijos? 

Vokietijoje neseniai pasirodė filo
sofiją nuvertinanti knyga (Mythos 
Philosophie). Jos autorius Willy 
Hochkoppel cituoja eilę modernių 
filosofų, kaip antai Martyną Heide
gerį, Maksą Horkheimerį, Adomą, 
Habermasą bei kitus ir sako: štai, 
pasižiūrėkite, kaip jie kritikuoja vie
nas kitą, ir paskui visi, kaip susi
tarę, Heidegerį. 

Hochkopelis tai laiko nieko gero 
neduodančiu dalyku ir net filosofi
jos savižudyste, nes patys filosofai, 

' kaip jis sako, sukoneveikia vienas 
' kito darbo. Todėl jis siūlo Vokieti 
jos universitetuose filosofijos fakul
tetus uždaryti ir palikti vien filoso
fijos muziejus, kur būtų galima pa-
siin!ormuoti, kaip kas kada yra fi
losofavęs. Gi filosofijos vietą, kaip 
jis mano, dabar esą perėmę griežtie
ji, tarp jų ir gamtos, mokslai. Se
niau filosofijos objektu buvusi visa-

Į ta, žmogus bei visuomenė. Gi dabar 
šiuos dalykus nagrinėja jau astrono
mai, fizikai, chemikai, biologai, psi
chologai ir sociologai. Jie visatą bei 
žmogų dabar yra daug geriau 
išaiškinę, negu ana visa filosofija 
nuo Pla'ono bei Aristotelio laikų. 
Todėl filosofijai šiandien, anot 
Hochkopelio. belikęs vienas objek
tas — ji pati, ir vienas uždavinys 
— susikritikuoti pačiai save. Kokios 
praktiškos naudos ji jau nebeduo-, C^a imi Bellini (italas, 1430-1516) 
danti: duonos ja nekepsi. Tiesa, No-! • ^ ^ _ - - - = - _ _ _ = ? ^ _ 5 ! B 5 9 ! « _ — « ^ 
valis dar manęs, kad per filosofiją 
būtų galima prieiti prie Dievo, ne
mirtingumo ir laisvės. Tačiau pa
skutiniais laikais, filosofija, esą, ir 
šių dalykų atsisakiusi. Todėl filo
sofai profesionalai, kuriuos jau 
Schopenhaueris laikęs nereikalingu 
daiktu, dabar galėtų tapti filosofi
jos muziejų direktoriais, filosofijos 
istoriniam palikimui saugoti. 

Sv. Kristupas (detalė) 

Žurnalistams ginčijantis, kad vis 
i dėlto Kantas, Hėgelis ar Marksas 

yra turėjęs daug įtakos žmonijai ir 
sukėlę naujų, didelių sąjūdžių, 
Heidegeris aiškino, kad filoso
fijos įtaka esanti tik tarpiška. 

Plėtodamas toliau savo mint}, ir 
jis prisipažino, kad ligšiolinį filosofi
jos vaidmenį yra perėmę paskiri 
mokslai, ir kad senoji filosofija šian
dien yra pasidalinusi į paskiras ša
kas, kaip antai } psichologiją, logi
ką ar politologiją, — ir kad dabar 
yra atėjęs laikas kitokiam mąsty
mui. Mano visas darbas, kalbėjo jis, 
per tuos 30 metų savo esmėje buvo 
interpretuoti Vakarų filosofiją. Ta
čiau šis senasis, tradicinis mąsty
mas, pasibaigęs su Nietzche, nebe
randa kelio į naująjį technikos am
žių ir nebeduoda galimybių jį su
vokti'. 

Kas gali žmogų išgelbėti? 

Žmogaus padėtis nėra beviltiška, 
kalbėjo Heidegeris, ir šiandieninio 
mąstymo uždavinys turėtų būti 
padėti žmogui technikos amžiuje vi
sų pirma susirasti savo vietą. Ame
rikiečių pragmatinis mąstymas, tie-
sa, daug prisidėjo prie pažangos, bet 
kartu jis žmogui uždarė kelią į save. 
Todėl ir Amerikoje šiandien jau 
matyti pastangų atsipalaiduoti 
nuo pragmatinio galvojimą Ir la
bai galimas daiktas, spėliojo Heide
geris, kad tokios tendencijos vieną 
dieną pabus ir Rusijoje bei Kinijoje. 

Čia Heidegeris padarė vieną tie
siog sensacingą pastabą. Netikėta ji 
yra tuo, kad anksčiau Heidegerio fi
losofijoje nebūdavo vietos transcen
dencijai. Gi dabar jis pareiškė, kad 
pasaulį išgelbėti galinti tik dieviška 
jėga (Nur noch ein Gott kann uns 
retten — tik Dievas gali mus išgel
bėti). O pačios filosofijos uždavinys 
dabar esąs pažadinti žmonėse Dievo 
laukimą bei juos paruošti Dievo at-
ėjimuL 

rnu, tai mes būkime kitiems kū
rybingo pavienio individo susipra-
tėlišku pavyzdžiu. Juk aukšto in-
me&ya sąmoningai gavienis savo 

Ežio lenktynės su -.uikiu 

Vienas laikraštis, pristatyda
mas knygą skaitytojams, Hochkoppe-
lio išvedžiojimus palygino su ana 
pasaka apie ežio lenktynes su zui
kiu. Ten ežys apgavo zuikį tuo, kad 
į finišą buvo jau iš anksto nusiun
tęs savo žmoną. Cia atlėkęs zuikis 
rado jau ežį. O kadangi pirmu 
žvilgsniu visi ežiai yra labai pana
šūs, tai zuikis antrąjį palaikė pir-

Zydai su savaisiais visada taip ir 
daro. 

Tik nelaukime senatvės ir mir
ties. Jos niekada ir nesulauksime 
(žinoma išeivijos tautinės vertės 
prasme), jeigu laiku atiteksime 
ir nepraeisime tik su vėliavomis, 
orkestrais ir lėkštėmis pro inte
lektualinio ir kūrybinio darbo pa
vienius, jų visai nematydami, 

muoju ir galvojo, kad 
pralaimėtos. 

Taip esą ir su Hochkopelio argu
mentacija. Ji tik pirmu žvilgsniu su
kelianti įspūdi, kad filosofija atgy
veno savo amžių ir kad gamtos 
mokslai kartu su griežtaisiais ją jau 
padarė nereikalinga. Atidžiau pasi
žvalgius, pasirodo, kad ir gamtos 
mokslai ne į viską turi atsakymą ir 
nėra laisvi nuo utopijų. Štai kai 
kurie biogcnetikai buvo manę, kad, 
manipuliuojant, dirbtinai tvarkant, 
paveldėjimo faktorius žmoguje, bū
sią galima išauginti tobulą, dieviš
ką žmogų arba bent jau antžmogį. 
Tačiau tokios viltys nepasitvirtino. 
O kai kurie fizikai, suskaldžius ato
mą, tikėjosi atominės energijos dėka 
sukurti geresni pasauli, kuriame vi
siems būsią daug lengviau gyventi. 
Ir jų viltys pasirodė be pagrindo. 
Atominė energija, be atneštos nau
dos, kartu tapo ir grėsme žmonijai, 
— atominės bombos pavidalu. 

Vienos duonos žmogui negana 

Tiesa, gam'jos mokslai yra daug 
ką atradę, daug ką naujo atnešę. 
Tačiau žmogui kaip žmogui vis dėl
to negana naujus gamtinius laimė
jimus vien registruoti. Hėgelis, pieš
damas tokią nefilosofišką žmogaus 

lenktynės jų mokslinių atradimų skaičiavi
mu, yra pastebėjęs, kad žmogui ne
gana vien kaip veršiui j naujai pa
statytus vartus spoksoti. Žmogus vi-

vieno laikraščio atstovais ir prašęs 
ten pareikštas mintis paskelbti tik 
po jo mirties, — nes pagrindinė 
pokalbio tema buvo Heidegerio lai-

sada kėlė ir kels daug gilesnius, gy-| kysena Hitlerio valdžios metu. Da-
venimo prasmės klausimus. Jis mąs
tys ir susimąstys. 

O be to, kaip Scbillebcck yra pa
stebėjęs, ir pats filosofinis mąsty
mas nėra kokia marška, išsitiesusi 

bar, tą pokalbį paskelbus, pasirodė 
labai įdomi Heidegerio pažiūra į re
ligiją ir Dievą. Kalbėdamasis su vie
no savaitraščio atstovais, jis kartu 
prisiminė ir negandus, kuriuos žmo-

virš mūsų empyrinro pasaulio ir | nijai yra atnešęs labai garbinamas 
nieko bendro neturinti su, tuo, kas! technikos amžius. Technika, kalbėjo 
yra po ja. Filosofija, anot Schile- i Heidegeris, yra pajėga, kurios žmo-
bekso, užsiima kaip tik mūsų pa-Į gus pats vienas šiandien jau ne-
sauliu. Ir jeigu kas sakytų, kad fi-j bepajėgia apvaldyti; žmogaus san-
losofija duonos nekepsi, tai tokiam į tykis su technika yra pakrikęs. 
reikėtų atsakyti, kad filosofija užsi-! J laikraštininkų pastabą, kad 
ima ir duonos klausimu. Juk ir ta'kaip tik technikos dėka šiandien \xtMA P 3 5 * 1 ^ k a d tokie reiškiniai 

Maceinos įmyga 

Šito Heidegerio teiginio aki
vaizdoje Maceinos naujoji knyga 
apie religijos filosofiją įgyja nepa
prasto aktualumo. Žmogus šian
dien kaip tik pradeda pasigesti Die
vo, taip, kad XX amžių Jau reikia 
laikyti religinio atgimimo am
žiumi. Religinių sąjūdžių, ypač jau
nimo tarpe, yra daug. Daug jų 
kverbiasi iš Rytų, iš Azijos, turė

dami pasisekimo ir Vakaruose. Tai 
rodo, kad žmogus šiandien nėra abe
jingas Dievo klausimui. Priešingai 
— jis Dievo Ieško. Jeigu kai kas ir 
kalba apie religinį nuosmukį, turė
damas galvoje, tam tikrus reiškinius, 
kaip antai bažnyčių tuštėjimą kai 
kuriuose kraštuose, — tai vis dėlto 

pati duona, taip reikalinga žmogaus, viskas labai puikiai sukasi bei funk-
gyvybei palaikyti, gali tapti žmogui. cionuoja, ir kad technikos pažanga 
ir grėsme, kada jis be duonos nie-iyra palengvinusi žmogaus gyveni-
ko daugiau nemato ar jos per daug į mą, Heidegeris atsakė, kad kaip tik 
valgo. Filosofija kalba ir apie duo- dėl to žmogui ir gresia pavojus pa
ną plačiausia to žodžio prasme: sidaryti technikos vergu ir prarasti 
apie duona, kuri žmogų gaivina ir Į pačiam save. Juk štai jau net ir žmo-
apie duoną, kuri gali jį nužudyti, Į nių tarpusavio santykius pradeda 

savąjį talentą turėtume bendro
mis jėgomis ugdyti iki tokių di
mensijų, kad jis lengvai perkop
ta ir savuotes uždarumo ribas. t r a n k a neiStiesdami. k» ted. į laikyseną, pasireiškiančią vien nau- J tų prieš savo mirtį yra kalbėjęsis su į galinti žmogaus paveikti 

tapusi vieninteliu jo gyvenimo tiks
lu. 

Filosofijos užduotis 

Vienas didžiausių dabarties filo
sofų, Martynas Heidegeris, mi-

lemti techniški dalykai. Žmogui gre
sia pavojus prarasti pačiam save 

J laikraštininkų klausimą, ar ne
galėtų filosofija čia ateiti į pagal
bą, įtaigodama žmogų keisti savo 
laikyseną technikos atžvilgiu, Hei-

res 1976 m. gegužės 26 d., 11 me-jdegeris pastebėjo, kad filosofija ne-

neretai reiškia ne religijos kaip to* 
kios nykimą, o ios krize, jos įtampą, 
ieškant naujų religinio gyvenimo 
formų, pritaikintų naujajai XX 
amžiaus kultūrai. 

Naujoji Maceinos knyga yra la
bai aktuali tuo, kad jf padeda orien
tuotis žmoniją ištikusioje religijos 
krizėje bei įvairiausių pažiūrų apl« 
religiją, jei taip galima pasakyti, 
turgavietėje, keldama pagrindi
nius klausimus: kur yra religijos es
mė ir koks gali būti tikrasis religija* 
Dievas? 

Savo knygoje Maceina vadovauja-
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Romos Mastienės rečitalis 
^ ^ : ^ r r : T^V**-^ ••>. 
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Roma Mastienė yra nusipel
niusi, įvirta vardą šioje srityje įsi
gijusi rečitalistė. Jos koncertai pa
sižymi įdomite įvairių stilių re
pertuaru ir giliu įsijautimu į at
liekamus kūrinius. Suprantama, 
kad po ilgesnės pertraukos ir po 
sėkmingų gastrolių Pietų Ame
rikoje jos ruošiamas koncertas 
sukėlė nemažo susidomėjimo ir š. 
m. rugsėjo 26 d. pripildė publika 
Jaunimo centro salę Chicagoje. 

Dėl atsitiktinių priežasčių fle-
teko girdėti koncerto pradinės 
dalies, pašvęstos, po įžangfnės 
Haendelio operos arijos, žymiam 
dainų kompozitoriui Hugo Wol-
fui. Šis vėlybas romantikas, išgar
sėjęs kaip prieš R. Wagnerį nu
sistatęs Vienos muzikos kritikas, 
praturt ino pasaulinį muzikos lo
byną rafinuoto skonio dainomis, 
nelengvomis. reikalaujančiomis 
įsigyvenimo į jų stilių ir nuo
taikų įvairumą. Pažįstant Romą 
Mastienę kaip dainininkę, galima 
pilnai pasitikėti teigiamais pažįs
tamų žinovų atsiliepimais apie 
šią koncerto dalį. 

Amerikietiškų romansų sky
riui buvo atstovaujama keturio
mis kontrastuojančiomis daino
mis. "Sea Moods" moters kompo
zitorės M. L. Tyson praėjo nuo
taikingu švelnumu. Stilingai bu
vo atlikta žymaus amerikiečio 
kompozitoriaus S. Barbeno "Su-
re on This Shining Night" . Pas
kutiniuoju numeriu šioje grupėje 
ėjo Olandijoje gimusio, bet visiš
kai į Amerikos muziką įaugusio 
populiaraus, romantiškai konser
vatyvaus dairrų kompozitoriaus 
Richardo Hagemano "Miranda" . 
Yra tai lengvas, ispaniškame sti
liuje išlaikytas kūrinėlis, gracin
gai solistės atliktas, daug reika
lavęs taip pat iŠ akompaniato-
riaus A. Kučiūno, irgi parodžiusio 
lengvumą ir technišką tikslumą. 

Pirmoji dalis baigėsi didele ir 
niekas tos dainos nėra atlikęs, 
jos orkestro partitūra dingo "Mar-

įspūdinga arija "Adieu Forets" i gučio" archyvuose, išliko tik or-
(Sudiev, miškai) iš scenoje ne- kestro balsai ir, suprantama, origi-
išsi laikiusios P. Čaikovskio ope
ros ' 'Orleano mergelė", išskyrus 
šią ariją, sudarančią puikų kon
certini numerį. R. Mastienė ją at
liko su geru apvaldymu veikalo 
nemažų technikinių sunkumų, 
su mezzo sopranui vietomis itin 
aukšta tissitūra ir solistei įpras
tu muzikiniu įsijautimu. 

Antroji rečitalio dalis buvo 
ištisai paskirta lietuvių muzikai. 
Pirma ėjo veikalai iš "anapus" . 
"Veronikos rauda" iš jaunesnės 
kartos kompozitoriaus V. Baumilo 
operos "Paskenduolė", pagal A. 
Vienuolio apysaką ir J. Mikšy
tės ir P. Keidošiaus libretą buvo 
atlikta su tokia gražia nuotaika, 
kad iššaukė norą pamatyti visą 
operą scenoje, kad ir Chicagoje. 
A. Belazaras mokėsi J. Gruodžio 
kompozicijos klasėje jau nepri
klausomybės laikais. Jo du ro
mansai — "Alyvos" ir "Pienė" 
— abiejų žodžiai Salomėjos Nė
ries, parodė gražaus, gan rafi
nuoto kompozicinio darbo, dai
lios melodijos linijos ir gražios ly
rikos. 

Su dideliu fdomumu klausėme 
Gražinos Bacevičiūtės "Varpų 
ir varpelių" (Adomo Mickevi
čiaus žodžiai, Stasio Santvaro 
vert imas). A. a. kompozitoriaus 
pianisto Vytauto Bacevičiaus jau
nesnioji sesuo, kurių tėvas, karš
tas lietuvis, gyveno Lietuvoje, o 
motina lenkė sn vaikais — Lo
dzės fabrikų mieste, Lenkijoje. 
Tačiau Gražina buvo atvykusi į 
nepriklausoma Lietuvą, išmoko, 
fcfip ir kiti jų šeimos nariai per 
rreįffVėtmsi trumpą laiką lietu
viukai, Kaune į r e n g ė grafų kon
certą kaip smuikininkė, gavo Švie
timo ministerijas stipendiją stu
dijuoti Paryžiuje ir... grįžo' 15 ten 
Le^knon, pasirinkusi motinos tau 

rialas balsui su fortepijonu. Sis Ba
rio Sruogos žodžiams sukompo
nuotas rūsčiai žiaurus, o kartu me
lancholiškai lyrinis, gan moder
nus kūrinys dabar praskambė
jo lyg premjera. R. Mastienės 
niansuotu h po A. Kučiūno pirš
tais nelengvame akompanimente 
palikusi nemažo įspūdžio. Tai bus 
bene viena stipriausių šio auto
riaus solo dainų. 

lę premijų Lenkijoje ir Vaka
ruose. Jos romansas atitiko pava
dinimą (varpeliai, taipgi yra ir 
gėlės); akompanimenras gan mo
demus, spalvingai impresionisti
nis, bet skambiame ir tonalinia-
me stiliuje, su gražia melodijos 
linija. Kompozitorės kūrybinis ta
lentas buvęs gal nemažesnis už 
brolio Vytauto, kuris iki mirties 
liko karštu lietuviu. 

A. a. Juozas Strolia, girdint jo 
• karini os, dažnai stebina savo 
asketišku kondensuotumu (kaip 
nuotaikingoje "Nakties akimirko
je") , neįprastu pas savamokslį 
kompozitorių — smuikininką. 
Jo "Audra" — efektingas, • la
biau konvencionalių priemo
nių kūrinys. A. Vanagaičio 
"Ilgėjimas", autoriui mirus bu
vo rastas tik kaip melodija su 
paliktomis tuščiomis linijomis 
akompaniamentui ir su pora gai
dų jose. Aranžuotojas VI. Jaku-
bėnas, giminėms prašant, sukūrė 
Rachmaninovo — ankstybo De-
bussy — Jakubėno stiliaus akom
panimentą, išnaudodamas kom
pozitoriaus paliktus šykščius "kel
rodžius", bet nekeisdamas melo
dijos. Rezultatas yra, kaip atro
do, nuotaikingas ir spalvingas; 
kūrinys buvo su poetinga nuo
taika R. Mastienės atliktas. O VI. 
Jakubėno daina "Mes neužmigo
me" turi kitą savo istoriją. Pir
moji premija "Margučio" kon
kurse 1952 m. šia: dainai buvo 
paskirta, jury komisijos nariui A. 
Kučiūnui ją iškovojus. Daina bu
vo autoriaus orkestruota ir atlik
ta, J. Kučiūnui diriguojant, Iza
belei Motekaitięnei dainuojant, 
kuri, prireikus, trumpu laiku iš
moko ne jos balsui skirtą dainą, 
garsiajai Annai Kaskai, "Margu-1 
čio" rengto simfoninio koncerto 
solistei atsisakius sunkų kūrinį pa
skubomis išmokti. Nuo to laiko 

Miškais apsupta Iietm v- ibšjĘi Nuotr. V. Augustino 

Žemaitijos girių takais 
BRONIUS KVIKLYS 

Programos užbaigai išgirdome 
dvi simpatiškas Giedrės Gudaus
kienės dainas (abiejų žodžiai 
Fausto Kiršos), kurios abi liudi
jo šiek tiek autorės a.a. dėdės K. 
V.Banaičio kūrybos įtakos. Bet tai 
ne priekaištas: poveikių pasitai
ko, o K. V. Banaičio įtaka lietu
viškų romansų atžvilgiu gali bū
ti tik teigiama. 

R. Mastienė, kaip dainininkė 
ir.terpretatorė, stprėja ir auga; jos 
aukštos gaidos, visuomet gerai 
apvaldytos, atsikratė anksčiau pa
sitaikančio šiurkštumo ir labiau 
susilygino su likusia skale. Solistės 
"pianissimo", vidurinis ir žemas 
registeris ir iš viso dinamikos ir 
frazavimo valdymas buvo ir te
bėra be priekaišto. Programa bu
vo puikiai išmokta ir įgyvendin
ta. 

A. Kučiūną po ilgesnės per
traukos išgirdome scenoje akom
panuojant. Jis buvo itin geroje 
pianistinėje ir techniškoje formo
je, gerai apvaldęs sunkų repertu
arą (pora smulkių "nepataikymų" 
to nepakeičia). Jautėsi kiek solis-
tinių tendencijų, kurios pridėjo 
gražią liniją koncerto muzikiniam 
turiniui, sudarant lyg dviejų mu
zikinių minčių duetą, bet vieto
mis kiek slopino dainininkę: yp8Č 
tai IreČia grynai lydinčius' epizb-

Aleksandras Tenisonas, ŽEMAITI
JOS GIRIU TAKAIS. Lietuvos Miš
kininkų sąjungos išeivijoje Miškų li
teratūrai leisti fondo leidinys Nr. 5. 
Tiražas 500 egz. Tech. redaktorius 
Vincas Žemaitis. Spaudė M. Morkū
no spaustuvė. Čikaga. 1976 m. Knyga 
gaunama ir "Drauge*', kaina 6 dol. 

Nuo neatmenamų laikų seną
ją Lietuvos ir Žemaičių žemę 
puošė didžiuliai miškai — girios, 
kuriomis Lietuva buvo garsi vi
same ano meto pasaulyje. įvairūs 
istorikai paminėdavo mūsų girių 
galybę, rašytojai — nuotykių 
pilnas medžiokles; poetas Ado
mas Mickevičius savo veikale 
'"Ponas Tadas" mūsų girių gro
ži apdainavo labai šiltai ir iš
kilmingai. Anykštėnas vysk. An
tanas Baranauskas parašė garsų
jį "Anykščių šilelį", istorikas Si-
manas Daukantas mušu girių ap
rašymui daug vietos skyrė savo 
"Būde" ir Lietuvos istorijoje. 

Tačiau pilnesnės Lietuvos gi
rių ir jos administracijos istori
jos ligi šiol niekas nėra parašęs 
VT negirdėti, kad kas rašytų. O 
ši tema butų labai įdomi ir dė
kinga, nes girios ilgus amžius bu
vo Lietuvos ir Žemaičių galybė: 
čia jie narsiai gynėsi nuo kry
žiuočių, vėliau nuo švedų, rusų, 
vokiečių ir kitų Lietuvos priešų. 
Paskutiniai mūsų giriose laikėsi, 
ten Lietuvos laisvę gindami, ne-Į 
užmirštami partizanai... 

Lietuvos girias tvarkė — ad
ministravo cariniai rusai, kaize
riniai vokiečiai, mes patys, vėl 
naciniai vokiečiai ir, pagaliau, 
dabartiniai bolševikai. 

Taigi Lietuvos girių administ
racija įvairiais laikotarpiais — 
būtų be galo įdomi ir dėkinga 
tema. Deja, ji neliečiama nei 
okupuotoje Lietuvoje, nei išeivi
joje. Taigi reikia visa širdimi 
sveikinti Belgijoje šiuo metu gy
venantį mūsų žinomą miškinin
ką. "Draugo" artimą bendradar
bį Aleksandrą Tertisoną, kuris 
paraše 366 psl. apimties "^nygą 
"Žemaitijos girių takais", dėkoti 
Lietuvos miškininkų sąjungai iš
eivijoje, kuri neseniai šf veikalą 
išleido. 

Žinoma, minėta knyga dar nė
ra Lietuvos girių istorija, tačiau 
jau "šis tas". Autorius čia pa
teikia davgybę gražių vaizdų, ku
rie nušviečia Tverų (Telšių ap
skrityje) girių istorija ir ypač jų 
tvarkymą bei administravimą 

nuo carinės Rusijos laikų ligi pa
skutinės bolševikų okupacijos, 
dėl kurios ir šios knygos auto
riui teko palikti Tverų girias, ku
rias saugodamas, ugdydamas ir 
globodamas ištisus 22 metus dir
b a 

Knygos autorius yra gimęs 
1898 m, Lapmišky, prie Latvi
jos — Estijos sienos, bet, jau 
ketvirtus metelius eidamas, buvo 
savo tėvų atvežtas i Pušinės val
diško miško pasodą, netoli Var
nių, kur jo tėvas Mykolas (ve-1 
liau Tveruose) ėjo miško žval
go — girininko pareigas. 1909- \ 
-1918 m. Aleksandras mokėsi 
Petrograde, bet 1918 m. grįžo į 
Lietuvą ir su Tverais nesiskyrė 
Ilgi 1944 metų. 1922 m., išlaikęs 
egzaminus, buvo, paskirtas giri
ninku. 1923 m. vedė Telšių gim-

atkurti grynai lietuvišką miškų 
administraciją ir atkurti miškus. 
Bet visa tai buvo uoliu darbu 
ir gerų pareigūnų pasiaukojimu 
padaryta. Ypač įdomus ir dėme
sio vertas, autoriaus plunksna la-
ha ; jautriai parašytas, skyr, -
\ 162-167 pusi.) "Kaip Žydi Že
maitijos girios". — "Tai ne ug-

-. ne dūmai, ne miško gaisras 
— tai pražydo eglynai, mūsų mė-
!vno<; girios..." 

Autorius įdomiai pavaizdavo ir 
>askutiniojo meto įvykius, ypač 
Sovietų surežisuotą Lietuvos že
mės dalijimo komediją. Ypač 
krinta į ausį mažažemio Venc
kaus žodžiai, kai pastarajam ko
misija siūlo žemės, o šis neima. 

"Gauni žemės nepirkęs, do
vanai!" — sako komisijos pirmi
ninkas. O Venckus ryžtingai at
sako: "Žinoma, malonu turėti 
tos žemelės, be: tik savą, pirk
tą ar paveldėtą iš tėvų. O čia... 
atimta. Xe, pone girininke! Ma
no protu, tas taip nepasiliks, tu
rės kitaip būti!... — O iš kur tas 
Stalinas toks bagots, kad mums 
žemes dovanoja? Tai jis ir ma
no žemelę gali kitam padovano
t i" (228 pusi.). Žinoma, taip ir 
buvo: pokario metais atėmė, ki
tam padovanojo... 

įspūdingai ir jautriai autorius 
aprašė ir "paskutinę medžioklę" 
Žemaičių giriose, pagaliau, pasi
traukimą iš jų po 22 metų pa
mėgto darbo. Knygos pabaigoje 
(323-358 psl.) dar pridėta įdo
mi istorija Justino Serūno, iš Je-
rubaičių, kuris, būdamas silpnas 
ir neturtingas, daugelį metų be 
galo kantriai kovojo už iš jo tė
vų atimtą žemės sklypą su daug-
galiais Oginskiais ir bylą laimė
jo. Beje, ši įdomi istorija, pagal 
veikalo planą, būtų gal geriau 
tikusi knygos pradžioje ar vidu
ryje. 

A. Tenisonas, paruošdamas 
įdomų veikalą, suregistravo daug 
retų faktų, kurie įdomūs ne tik
tai mums, bet bus be galo įdo
mūs tiems, kurie ateityje rašys 
Lietuvos miškų istoriją. Taigi ir 
tokių faktų pateikėjas — knygos 
autorius, kūręs Lietuvos miškų 
administraciją ir rašęs jos istori
ją, įsirašys į mūsų kultūros is
torikų eiles. 

NAUJA ANTANO MACEINOS KNYGA 
(Atkelta iš 1 psl.) 

si ne kurios nors religijos skelbia
mu apreiškimu, nes toks darbas bū
tų jau ne" filosofinio o teologinio 
pobūdžio. Jis tik esamas reli-

ką jie pamato anapus? Didįjį .van
denyną ir žaliuojančius slėnius. 

Panašiai yra ir su knyga. Pradžiai 
ji yra gana sausa bei sunkoka. Bet 
tos pradžios reikia Maceinos minčiai 

V , i suprasti, bei to nusibrėžtai gairei. giias, kaip pats sakosi, su ių skei- _ / , , 1 . . . , - -, , . . . , . . ... ., . I Ciruodamas Tilicha, autorius sako, 
biniais traukia i metafizikos teis- , . ... ... l( ' . , -»*»_ -,_ . , . . ... , j kad filosofija ne&nvalo apreiškimo ma. zmredamas. kaip filosofas, Į . . . , . . , ~— .. svarstyti kaip sa\o obiekto, ber ji 
kiek jos šiam teisme atsilaiko. 

Drąsos skaitytojui 
Pradedant skaityti Maceinos kny

gą, prisimena viena lėktuvo avarija į bet kartu ji neturi nė praeiti prc'.je-

neprivalo nė praeiti pro ji, tarsi jo 
iš viso nebūtų" (15 psl). Kitaip sa
kant, filosofija neturi tapti teologija, 

Andų kalnuose. Su juo nukritę ke
leiviai, šalčio ir bado kankinami, 
siunčia tris pajėgiausius iš savo tar
po ieškoti pagalbos. Šie pirmiausiai 
turi perkopti vieną gana aukštą kal
nagūbri. Vienas grįžta atgal, bet du 
pajėgia persirangyti per viršūnę. Ir 

ligiją, nes religija iš tikrųjų ape
liuoja i mąstanti žmogų. Gi mas
tantis žmogus šioje knygoje ras pus
lapių su tokiomis giliomis ir gražio
mis mintimis, kurias norėtųsi tie
siog ištisai nurašyti. 

(Bus daugau) 

, _ K 

TeL PB 8-S229 

DR. ANNA BALIUKAS 
AKTŲ, AUSŲ, NOSIE? LR 

GERKLfiS LIGOS 
2858 West 6Srd Street 

Valandos pagal susitarimą 

DR. K. G. DALUKAS 
Akušerija tr moterų ilgo* 
Ginekologine Cnlrurglja 

6449 So. Pulaskj Road (Crawford 
Medical Buildmg). Tel IX £-6446 
Priima ligoniu* pagal susitarimą 

le* neatsiliepia, skambinti S74-8004 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marqnette Medioal Cente* 
6132 So. Eedzie avenae 

VaL: pirmad.. antrad. ir ketnrtad 
« iki 7:80 vai. vaKaro. 

Seetad. nuo 1 Iki S va i 
Pagal susitarimą 

Ofiso telef. WA 5-2670 
Rezld. teL WAlbrook 8-8048 

TeL Oflso HE 4-5849, rez. 388-2233 

DR. PETER T, BRAZIS 
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai. pirm., ketv. 1 Iki 6 v. popiet 

Antrad., penktad. 1-6, treč. ir ftefttad 
tik susitarus. . 

PASAS I SOHO 

Londonas turi tokį rajoną, ku
rs vadinasi Soho. Ten apsčiai yra 
:lubų, barų ir restoranų, kartu, 
imama, ir tokių vietų, kurias 
etkarčiais policija mėgsta patik
inti . 

O Ant R. Hioko k:tbin*-tm. r y r S m ? 

DR. EIJMUHD E, C!ARi 
" T 

r 09 
TeL 

TOMETRI3TA3 
West 5lst Street 
— GB 6-3400 

VaL: P*«al susitarimą; pirmad. L-
<etv. 1-4 ir 7-9; antrad. Ir penkt 
10-4: Sėsta. 10-1 vaL 

įstaigos ir Imto teL 652-1381 
OR. FERD. VYT. KAUMAS 

BENDROJI MEDICINA 
1407 S. 49th Ocmrt, Cicero 

Kasdien 10-12 ir 4-7 
Hslnrras rr*A Ir *«** 

TeL ofiso Ir bato: OLympk 2-415! 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave„ Cicero 

•Casdlen 1-3 Tai. ir 6-8 vai rak 
Išskyrus trečiadienius 

Šeštadieniai? 1 ? tki < vai popiet 

TeL RKiianc 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTU* 

(Lietuvis gydytojas) 
3925 West 59th Street 

Vai.: pirmad., antrad., ketvtrtad. fc 
penktad. nuo 12-4 vai. popiet Ir 6-1 
vaL vak. Seštad. pagal susitarimą-

o trečiadieniais uždaryta 

Ofs. tei. 735-4477. Rez. 246-2839 
DR, E, DECKYS 

GYDYTOJA tR CHERURO* 
Specialybe — Servų te 

fknoctaes ligos 
"RAWFORD MED IC AL BCTJLDEVG 

•449 So. Pulaski Road 
•alandos pagal susitarimą 

Berid. tei. — Gi 8-6873 

DR. W. M. EISIN-EISIHAS 
Ten yra rinktinių porce- j AKUŠERIJA LR MOTERŲ LIGOS 

kompozitorė, laimėdama visą ei-
tybę. Ten ji plačiai išgarsėjo kaip dus, kur intrinia: harmoniŠki to

nai galėjo būti daugiau nutildyti. 

"Bisui", publikai reikalaujant, 
buvo padainuota J. Gaižausko 
lengvo pobūdžio dainelė ir žino
moji Siebelio arija iš "Fausto". 
Pasisekimas buvo didelis ir už-

I tarnautas. 

Zemaiti-
ir čia ap-

nazijos mokytoja Aldoną Loto-
žinskaitę, įėjo \ mūsų tautą žentu 
ir su ja ligi šių dienų, gyven
damas svetimoje Belgijoje, nebe
siskiria. 

Aleksandras Tenisonas, šis 
šaunus Lietuvos girių mylėtojas, 
savo knygoje pateikia labai bū
dingus ir drauge skirtingus 25 at
skirus Lietuvos girių aprašymus, 
kuriuose, rašydamas labai leng
vu, visiems suprantamu, gyvu 
stiliumi, vedžioja skaitytoją po 
Slapgirio, Tverų, Plungės, Stal
gėnų, Aiksės ir kitas girias, že
maičių ežerų pakrantes ir parodo 

| didžiulj šio krašto grožį. Būdin
gi ir labai įdomūs medžioklės ap
rašymai, įvairūs nutikimai miš
kuose, miško medžiagos vagystes 
įskaitant. Vienkart aiškėja, kad 
didžiausi Lietuvos miškų vagys 
buvo cariniai ir naciški vokie
čiai, o vėliau raudonieji bolševi
kai ir jų raudonoji armija. 

Iš daugelio autoriaus užuomi
nų aiškėja, kaip nelengva buvo 
nepriklausomybės metais, atga
vus iš vokiečių suniokotas gir**, 

liano parduotuvių, ir smuiką tau 
specialistas pagamins Soho. 

Dabar Soho draugija išleisdino 
knygelę apie tą Soho. ]ą parašė; 
du žurnalistai, o draugijos nariai | 
padėjo surinkti įdomesnių atsi-
nimų. Knygelė pavadinta "Pass-
port to Soho". Iš tos knygelės su
žinome, kuriuose restoranuose ar 
baruose lankydavosi Dylan Tho-
mas, Salvador Dali, Wyndham 
Lewis, karikatūristas Low. Jack 
Solomon ir kiti. 

Pati gal įdomiausia istorija yra 
apie Einšteiną, kuris mėgdavo pa
sėdėti "Quo Vadis restorane. 
Ten vis grodavo smuikininkas Ja
ša Heifetz. O kai kažkas tame res
torane ruošė labdarybės pobūvį, 
tai organizatorius paprašė Heife- Ofa. PO 7-60AĄ 
tzą ką nors pagroti, bet reikėjo 
pianisto. Surado jie Einšteiną. 

—Paklausk jį, — paprašė po
būvio organizatorių Heifetzas, — 
ar jis moka skambinti Čardašą. 

Organizatorius nubėgo klausti. 
Einšteinas mokėjo, ir kai jis su
grojo, publika parodė didelį pa
sitenkinimą. Paskui jie grojo ka-
denzą. kurią Einšteinas taip pat 
mokėjo. Heifetzas rodė visą savo 
išradingumą, ir. matyt, dėl visų 
tų jo išraitymų į pabaigą vienu 
metu Einšteinas kažkaip pavėlavo 
laiku įstoti, kur jam reikėtų. Tai 
suirzęs Heifetzas paskui paklau
sė jį: 

— Kas gi tau atsitiko, ar nemo
ki skaičiuoti? 

—• Na, visi dalykai yra reiaty-
vūs, ar ne? — atsalcė jam- moksli
ninkas. 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
8132 So. Kedzle A ve. WA 5-2670 
Valandos pagal »tx.«ltarimą. Jei w 
i t ^ i j i i p l a , - i R ' » , n ' : \ ! ; ; • <•'- . 

TeL — BE S-3893 

DR. A. B, CLEVECKAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Specialybė Akių Ligos 
S907 West lOSrd vStreet 

Valanda pagal rositariraą 

DR, IREHi KttfUS 
GYDYTOJA LR CHJRLTRG8 
KCDEKJv' TU VATKT; LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BCTLDrSG 

T15« South Uestern Arenos. 
Valančia: Kasdien nuo 10 taL ryto 

lkl 1 vai. popiet. 
Ofiso teL R E 7-1168: rezld. M » - 2 » l l 
Ofiso HE 4-1818; Rezld. FR 8-8801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os Ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: pirmad., antrad, kemrtad. b 
penktad. S iki 7 • . p p. Tik susitarus 

O P T I C A L S T U D l d 
VIOLETA KAROSATTE 

7051 So. Washtenaw, teL 778-8768 
Pritaikomi akiniai pagal gydytojų 

receptus. 
Dldelia akinių rSmų pasirinkimas. 
Vai.: pirm., antr., penkt 16.-5.30 
Ketv. 18 v. vak. Sešt. 10-4 v. "p. p. 

Trečiadieniais uždaryta. 

Telef. — 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
4KJT LIGOS — CRTRCRGIJA 

Ofisai: 
111 NO. WABASH AVE. >;* 

4200 S O . CENTRAL AVK. 
Valandofl pagal susitarimą. 

Ofiso teL — PR 8-2220 
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 

J O K 9 A 
V A I K Ų L I G O S 
2656 Wes« 6Srd Street 

Plraad., antrad., ketvtrtad. Ir penkt 
nuo 12 iki S vai. ir nuo S lkl 8 v a i 
vak. Sestad. nuo 1 lkl 4 vaL 

Bes. GA 5-7278 

DR. A. JEHKiNS 
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„Mano siela, žvilgėk liūdesy 
Nauja poeto Leonardo Andriekaus knyga 

# # 

VLADAS SALTMIRAS 

Leonardas Andriekus. Už VA
SAROS VARTŲ. Lyrika. Išleiddo 
Pranciškonai, New Yorke, 1976 
metais. Iliustravo Telesforas Va
tus. Knyga 80 psl., kaina 3 dol., 
gaunama ir "Drauge". 

Paėmęs L. Andriekaus poezijos 
kn>'g4 ir ją greitomis skaityda-į 
mas, ieškai deimančiukų, stabteli! 
prie taiklios metaforos, ja susiža- Į 
vi, užverti knygą ir mintinai kar
toji ką tik perskaitytą: 

Kai tu verki, 
Man jau nėra gyvenimo 

(P. 48). 
Kaip gražiai, pagaunančiai 

pasakyta! Paprasti, proziniai du 
sakinukai: proziniai tiktai atski-i 
rai paimti, o sudėti į vieną, jie 
staiga įsielektrina ir tampa poe
zija. "Kai tu verki - man jau nėra 
gyvenimo". Pirmajam įspūdžiui 
prasmės žmogus neieškai lyrikoje. 
Visiškai ne tai svarbu, kokia as
meniška simbolika poetas bus ap
krovęs savo žodžius. Prasmės ieš
koti — jau analizės reikalas. Ga
lima įvairių įvairiausiai raišioti 
metaforų virvagalius, ir kiekvie
nas recenzentas ar kritikas tą pa
čią knygą interpretuos skirtingai. 
Interpretacijos galimybių, iš tik
ro, yra šimtai. Jos gali daug pasa
kyt ir savo išradingumu nuste
binti net ir patį poetą. Bet lyri
kos paslaptis ir poeto talentas 
glūdi tame, kad per vieną akimir
ką užsimezga ryšys tarp poeto ir! 
skaitytojo. Juslinis ryšys. Kažkas \ Poetas Leonardas Andriekus 
verkia, ir poetui nebėra gyveni-į 
mo. Lietuva verkia? Gal Rūpinto
jėlis? Kristus verkia? Ankstyves
nėje knygoje "Saulė kryžiuose" 
L. Andriekus kalba apie verkianti 
Dievą. Kaip ten bebūtų, esminis 
mums poeto jautrumas pasauliui. 
Kūrybos proceso metu poetas 
privalo mylėti pasaulį labiau už 
save, nes tikrieji poetai, rašytojai 
yra žmonijos širdis ir sąžinė. Šir
dies L. Andriekaus poezijoje yra 
daug, kartais net per daug. Mat, 
lyrinė poezija viename gale yra 
grožis, kitame — psichoterapija 

NE DUONOS IEŠKAU — AKMENIO 

ARKADIJUS VINOKUR 

Raudok, kiek lenda, 
Kad tavo sąžinę 
Čebatais mindo, 
Išspausk dar vieną 
Kruviną ašarą, 
Kad padėtum ant prisiminimų tašką. 

Dabar prieš akis 
Nauja* gyvenimas — 
Kabinkis ui jo 
Kaip už patrakusio arklio. 

•gramui 

Sis rūmas greit mirs — 
Jau stogas gabalais išplyšo, 
O pamatus suėdė žemės vabalai. 
Aplink kiekvienas krūmas šaukia: 
— Invalide! 
Tu ateities ne veltui netekai! 

•feS**" 

liūdesyje jis sugeba poetiškiau
siai išsisakyti. 

Si vasara tokia brandi — 
Giesmių ir spindulių pilna, 
O tu versmės neatrandi, 
Kur gimsta liūdesio daina. 

( P- 24). 

Čia, iš tikro, įdomiai pasakyta. 
Poetas žvelgia į brandžią vasarą, 
giesmių ir spindulių kupiną, bet 
nei spinduliai, nei giesmės jo ne
džiugina, nes džiaugsmas nėra jo 

RasM vidurį ne visada lengva.'iš! stichija. Atvirkščiai, brandi va-
tikro, to aukso vidurio ieškodami, \ sąra užtemdo jam įkvėpimą ir po-
poetai prasigalinėja visą savo gy-! e t a s neberanda versmės dainai, 
venimą. Pažabosi širdį, bus sau- nes jo tikroji poetinė versmė yra 
sa, kad ir ritminga, žaviomis me
taforomis nusagstyta eilėdara; pa
leisti širdį į lankas — eilės ims 
tirpti nedovanotiname sentimen
talume. 

L. Andriekaus poezija yra be 
galo liūdna. Taip liūdnai kalbė
jo praeities poetai, kuomet lietu
viškoji raštija kruvinai bandė įsi-
pilietinti savoje žemėje. Istorija 
nesikartoja. Ji užlieja mus vis nau
jais refrenais. Šiandieną mes esa
me ne tik raštinga, bet ir rašli 
tauta, sugebanti groti visomis 
kultūros stygomis. Bet ir vėl liki
mas užstūmė mus ant skardžio. 
Pas visus mus dėl to įsirėžė gilus, 
užslopintas sielvartas. L. Andrie
kus nesibodi sielvartingai pra
šnekti: 

Tu kankini mane. 
Žiaurus galvažudy, 
Ir užgimė daina 
Liūdna, graudi... 

(Sielvartas, p. 30) 
-

Sielvartinga siūlė nusidriekia 
per visą L Andriekaus poezijos 
knygą. Liūdesys, graudulys, aša
ros, naktis, šiurpulys —poeto in
tegralus žodynas. Dėl tų atsikar
tojančių, minorinių tonacijų 

liūdesys. Poetas savo kūrybinės 
buities prasmę suveda į vieną, jo 
poetinį credo nusakančią, eilutę: 

Mano siela, žvilgėk Vūdevj 
( P- 39) 

Liūdesyje poetas ne tik neskęs
ta, nerezignuoja, nesukrenta į ko- į 
kią juodą anti - medžiagos pra
žūtingą skylę, bet žvilga joje, 
kaip koks brangakmenis, todėl, 
egotistine prasme, poeto liūdesys 
gal greičiau turėtų būti supras
tas kaip poetinė metafora. 

Eilėraštyje "Poetas", L Andrie
kus šitaip prašneka: 

Neprakeik, o žmogau, šviesos 
metų, 

Jei atskirtas nuo saulės jauties, 
Neprakeik Uos nakties! 

(p. 56; 

L Andriekui poeto buitis yra 
egzistencija naktyje, tamsoje. Ir 
jis tęsia tame pačiame eilėrašty
je: 

Tai toga, kuria tu apsisiautęs, 
Su nematomom saulėm kalbi, 
Jog buitis nuostabi. 

Nuotr. V. Ma>fJ>o 

jimą, su kuriuo jis vaikšto ant 
briaunos tarp žemiškos traukos 
ir praeinamybės. Poeto pašauki
mas įprasminamas paskutinėje 
strofoje: 

Ir tu būsi nokturnų poetas 
Šviesos metų ženkle — 
Visagalio valia. 

Galutinėje analizėje, poetas 
yra Viešpaties valios skleidėjas. 

Šitaip maždaug galima būtų 
aiškintis L. Andriekaus poezijx, 
nors joje yra daug prieštaringų 
vaizdų ir jausmų antplūdžių, 
daug miniatiūrinių juslinių de
talių, kurios nebūtinai sukrenta į 
prasmingą mozaiką, nes tokia yra 
lyrinė poezija: ji nužymi atsitik
tinius žmogiškųjų išgyvenimų, 
žmogiškosios kasdienos įspūdžius. 

L. Andriekaus kalba neįmant
ri, be egzotinio, atgyvento žody
no. Jo kalba yra šuoliuojanti, no
rinti kuo trumpiausiai, suglaus-

Susidūręs su praeitim, 
Lyg į stulpą atsitrenkiau. 
Buvau apakintas dabartim, 
Nes tiesą kažkas nuslėpė 
Kaip brangaJcmenį. 

Dabar rausiuosi šiukšlėse, 
Išalkęs lyg dešimtys tūkstančių, 
Ne duonos ieškodamas — akmenio. 
Tik kur, prakeiktieji, užkišot jį f 

• 

. 

Pamišęs bėgu, 
Vienišumą užsimetęs ant rankų, 
Bėgu, ieškodamas prarajos, 
Kur galėčiau jį nugramzdintu 
Paskui mane! 
Paskui mane, atsiskyrėliai! 
Ėoksim suktinį kartu ties giliąja*. 

Jauno poeto A r k a d i j a u s V i n o k u r o eilėraščiai iš viso pirmą tar
ta buvo atspausdinti "Draugo" kultūriniam priede s. m. gegužės I d, 1 H 
m. jis turėjo progos iš Lietuvos ir Soviętijos išvažiuoti Izraelin. Šiuo metu 
gyvena Švedijoje. Laiške, pridėtame prie čia spausdinamų naujų eilėraščių, 
be kita ko, apie Švedijos lietuvius jisai rašo: "Aš taip apsidžiaugiau, suti
kės juos. Po to buvau pakviestas į Švedijos lietuvių jaunimo orgar. zaeijCM 
kūrimą. Pirmieji organizacijos nariai tai tik dešimt žmonių šešiolikos — dvi
dešimt trijų metų amžiaus. Ir pirmasis mūsų programos punktas — suburti 
kuo daugiau jaunimo. Man tik keista, kodėl jau anksčiau tokia organizacija 
nebuvo įkurta... Vienu žodžiu, man visa tai — gyvybės eliksyras. Nuotraukoj 
matyti rr.ūsų suvažiavimas Gotlande. Sala tik 250 kilometrų nuo Lietuvos! 
Mes ją visą apvažinėjom. Šitoji nuotrauka prie U šimtm. bažnyčios. Nuo
traukoje iš kairės į dešinę: prof. J. Lingis, jo žmona, Marytė (vicepreziden
tė), žemyn žiūrintis — Kajus, šalia Regina, aš pats, K. Gumauskas, dailinin
kas E. Budrys, sėdi Kajaus brolis Marius. Tiesa, anoji Marytė yra jų sesuo". 

Ir, iškrapštę lašą iš stiklo, 
Į kelią, ubagai! 

Uždekim paskutinę žvakę, 
Sugrąžinkim surūdijusią duonos plutą 

Jau seniai pradingo 
Sodžius užu miško, 
Vėl laukai, laukai 
Išsklido į šalis, 
Dulkėse įstrigo 
Žingsnių aidas, 
Akyse suspindo 
Saulės rutulys. 
Dar ilgokas 
Kelio galas laukia, 
Bet jau matos 
Pasakų pilis. 
Tik dangus 
Paraudęs apsiniaukia, 
Man išvydus 
Paslapties duris. 

Bertolt Brecht ir jo „Trijų skatiku opera" 
JULIUS VEBLATTIS 

Naktis, tamsa poetui yra toga, 
kuria jis teatrališkai apsisiaučia. 

..Šitose eilutėse pasikartoja ta pati kažkaip imi baimintis, ar nebusi, , . . , . ,_ . \ . . . -J • K . _ t.-v, liūdesio būtinybė Mums įdomi poeto užvestas ant munchiško 
tilto. Bet klystume, manydami, 

tai išsakyti vaizdus ir jausmus. Jis j 
bando supoetinti kasdieninę kal
bą, įprastinei frazei suteikti poeti
nį turinį. Ne visados jam tai pa
vyksta, bet dėl to nuogąstauti ne
tektų. Tik rinktinis leidinys su
kaups savyje pačius geriausius po
eto eilėraščius. Poetui betgi rei
kėtų susirūpinti tokiomis strofo
mis ir eilutėmis, į kurias poetinis 
turinys visiškai nesugebėjo pra
siskverbti. Pavyzdžiui: 

O, poetiška naktie, 
Argi neįkvėpsi nieko. 
Kas šioje padangėj po mirties 
Ilgėliau palieka 

( P- 57) 

Čia jau prastoka, gerai pažįsta
ma proza. Daugiau pavyzdžių 
neteiksime. Poetas ir pats suge
bės atsirinkti tai, ko šioje knygo
je nebūtume pasigedę. 

Recenzijoje surašytos atsitik
tinės įspūdžių nuotrupos jokiu 
būdu nesuteikia tikro knygos vaiz-

Yra skaudų, kai šeima neten
ka savo artimo žmogaus, o nuos
tolis tautoms yra tiesiog sunkiai 
suvokiamas, kuomet iš gyvų
jų tarpo ne laiku pasitraukia 
meno, literatūros, muzikos arba 

susilaukė Bertolt Brecht Mat, jis 
buvo kitoks: aštrus ir radikaliai 
skirtingas. Visų pirma, jis nesilai
kė literatūrinės konvencijos ir 
kandžiai panaudojo savo talen
tą, iškeldamas nuskriaustųjų var-

i 
mokslo kūrėjai. Nesunku įsivaiz-igą. Jo raštuose dvelkia marksis-
duoti, kiek Lietuvai (ir žmoni 
jai) būtų buvę padaryta naudos, 

tinės filosofijos dvasia. Bet tokie! 
garsūs rašytojai kaip Carl Zuck 

jeigu, sakysim, likimo būtų buvęlmayer, Max Frisch, Friedrich 
lemta mūsų Mikalojui Čiurlio- j Duerrenmatt, Thornton Wilder, 
ni u i savo genialų kūrybinį darbą i Tennessee Williams, Samuel 
tęsti iki gilios senatvės... 

Vienų metų laikotarpyje (19-
53-56) mirė trys žymūs vokiečių 
rašytojai: Thomas Mann, Gott-
fried Benn ir Bertolt Brecht. Gali
ma drąsiai teigti, kad jie savo 

Becket ir kiti prisipažįsta, kad 
jie bu\ę paveikti Brechto galvo
senos. Jų raštuose taip pat jau
čiame šio maištingojo drama-

1 turgo įtaką. 
Bertolt Brecht savo audrin-

I operos kilmę randame 
šimtmečio John Gay 

raštais buvo iškilę ne tik vokiš-igam gyvenime klajojo po {vai
kai kalbančiuose kraštuose Eu- J rius kraštus: Austriją, Daniją, 
ropoję, bet taipgi ir plačiajame; Suomiją, Sovietų Rusiją, Jungti-
pasaulyje. Thomas Mannas savo! nes Amerikos Valstybes, Šveioa-
kūryboje vaizdavo žlungantį į riją, pagaliau apsistojo Rytų Ber-; mas naktį, Žmogus yra Žmogus, 

Bertolt Brecht (1898-19*3) 

vo labai produktingas. Vien tik 
teatrui yra parašęs per 30 veika
lų, jų tarpe: Motina Drąsa ir jos 
vaikai, Galiliejaus gyvenimas, 
Kaukazo Kreidos Ratas, Būgniji-

šios strofos tariama priešingybė: 
i poetas apsisiaučia liūdesiu, o kal-kad poeto eilėse teegzistuoja vien f . . . . . ._ : . r - • - J - įbasi su nematomomis saulėmis, 

niūrios spalvos. Jei jos ir domi
nuoja paletę, jas atsirenka pats po- | T o s saulės galėtų būti L. Andrie-1 do. Recenzento tikslu tebuvo 
etas. Kodėl? Gal liūdesys poetu? kaus poerijos religinis aspektas, bandymas atsekti kai kuriuos po-
yra savotiška būtinybė, nes tik i apšv iečiąs jo žmogiškąjį spurdė-1 eto kūrybinius šaltinius. 

miestelėnų luomą ir, būdamas į lyne, kur jis vadovavo vadina-
skeptikas — pesimistas, pranašą-imam Berlyno Ansambliui (Ber-
vo savo karos pražūtį. Politiš- liner Ensemble). Jis tikėjo, kad 
kai jis buvo nuosaikus kairysis ir ( Markso teorijų dėka bus galimas 
drąsiai kovojo už humanistiniai socialinės lygybės ir žmonišku-
liberalias bei Hemokratines idėjas, mo įgyvendinimas. Dėl to jis su-
Gottfried Benn, kilęs iš prūsų, silaukė iš vakariečių kritikų ašt-
turėjo nepaprastai aštrų ir švie- rių kaltinimų. Tačiau jis buvo ir 

tebėra labai kontroversinis ir ko
munistinių valstybių tarpe. Sa
kysim, Rusijoj tik vos kelios jo 
dramos tėra žinomos, nes ne vi
sos šio dramaturgo mintys ir 

sų intelektą. Jis pasireiškė kaip 
puikus essay.stas, bet žiūrėjo į da
barties dvasią nihilistiškai ir 
pramatė visų konvencinių ver
tybių išblėsimą. Tačiau iš jų visų 
bent; daugiausiai komraveriij;os jiems tepriimtinos- Rašytojas bu-

Gerasis Žmogus iš Sezuano, Po
nas Puntila ir jo tarnas Matti ir 
t.L 

Tačiau bene labiausiai popu
liarumo sulaukė jo 1928 metais 
parašytas veikalas, pavadintas 
Trijų skatikų opera (Dic Drei-
groschenoper). Muziką sukūrė 
Kurt Weill. Dabartiniu metu vei-

18-tojo 
veika-

e Beggars" Opera. Tad kodėl gi 
Brechto Die Dreigroschenoper, 
parašyta prieš 48 metus, ir šian
dien nenustoja savo populia
rumo-

Pirmiausia reikėtų atsiminti, 
kad jis buvo vienas iš pirmųjų 
Vokietijos dramaturgų, išdrįsęs 
išeiti "į karą" su valdančiųjų 
luomu, atseit establishmentu. Ir 
jis tai darė atvirai ir ciniškai, ti
kėdamas sukrėsti žiūrovą iki jo 
sielos gelmių, priversti jį susi
mąstyti ir įdirginti stebėtojo ner
vus. Ir, be abejo, jam tai pasisekė, 
Tai buvo tiesioginis išpuolis 
prieš dvasinį suirimą ir moralinį 
nuosmukį. Valdančiojo luomo 
elgesys čia vaizduojamas lyg 
koks nusikaltėlių lizdas be mora
lės, siekiąs tik garbės, pinigo ir 
turto. 

Trijų skatikų opera pradeda
ma satyra prieš dekadentinę vi
suomenę. Čia tiesiog kaleidosko-
piškai pristatomas Soho (Lon
dono) padugnių vaizdas: scenoje 
pilna pasigailėjimo vertų elgetų, 
vagių ir prostitučių. Vaizdas yra 
tikrai groteskinis. Kiekvienas iš 
jų verčiasi savo amatais kaip \-
manydamas. Tų skurdžių būtybių 
fone pristatomas žiaurusis Lon
dono vagių ir plėšikų vadas 
Macheath, geriau žinomas kaip 

kalas yra rodomas garsiajame! Mark the Knife. Čia jį vadinsime 
Vivian Beaumont teatre, Lin
coln Cen'.re, New Yorke. Šios 
žinomos, avangardinio tino 

Peiliu. Šioje vietoje yra dainuoja-
ir banali, tačiau ma nors kiek 

(Nukelta i 4 2sLl 
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RIMA ČERKELICNTENĖ 

. 
Vytautas Kašubą, vienas pa-f teringa dominuojanti nosis, pasi-

jėgiausių lietuviu skulptorių iš
eivijoje, jau daugelį metų giliai 
domėjosi Lietuvos senove, ypač 
didžiųjų kunigaikščių gyvenimu 
ir jų asmenybėmis. Tasai Lietu
vos laikotarpis jam žadino nenu-

•mą ilgesį žavėjo didžiųjų 
valdovų paslaptingumas, jų dva-

;(''ga ir neeiline - ,'mai. 
$ios studijos atsispindi jo nau

jam kūriny — p • sunigaikš-
č'ų mr-dalionų serijoj. Tai yra 
dviejų pėdų skersmens plakto 
Švino reljefiniai portretai, ku
riuose matome karalių Mindau
gą ir keturis didžiuosius kuni
gaikščius: Gediminą, Algirdą, 
Kęstutį ir Vytautą. 

Švino kalimo techniką Kašubą 
yra serokai pamėgęs — jau 1964 
New Yorko pasaulinės parodos 
metu, Vatikano paviljone, jis 
skulptūriniai apipavidalino reli
ginio teksto ištraukas. Švinas itin 
tinka mūsų valdovų portretam. 
Šio metalo prislopintas pilkšvas 
žibėjimas perkelia žiūrovą į pa
slaptingus viduramžius, kuriuos 
mes natūraliai rišam su tamsių 
šarvų žvilgesiu. 

Kiekvienas iš tų portretų savy
je slepia skirtingą individą, kurį 
daugiau jaučiame jo dvasine bū
sena, bet ne bruožų įvairumu. 
Nors Mindaugas ir ne Gedi-
minaitis, tačiau visų penkių pa
grindiniai bruožai, ypač eharak-

kartoja visų veiduose. Darbai al
suoja jėga, išreiškiančia valdovų 
galią, orumą ir didingumą. Ne
žiūrint, kad žiūrovas juos priima 
kaip simbolius, kartu jie savyje 
slepia žmogiškąsias savybes, ku
rias taip norisi giliau suprasti ir 
nuodugniau išjausti. 

Išskyrus Vytautą, kuris yra 
karališkuose drabužiuose, visi ki
ti valdovai vilki šarvus. 

Nors šanai yra kūrybiniai 
improvizuoti, tačiau jie dvelkia 
autentiškumu. Skulptorius kiek
vienam kunigaikščiui sukuria 
savitą aprangą, kuri pabrėžia jo 
charakterio ar padėties pagrin- i 
dinos savybes. Gilia? užsmauk
ti šalmai saugo kunigaikščių 
galvas, o geležinės pirštinės iš
ryškina jose slypinčių rankų jė
gą; kardai, skeptrai ir skydai', 
simbolizuoja paskiro valdovo! 
padėtį. Raštais išraižyti šarvai; 
dengia jų visų krūtines. Portretai j 
apjuosti raidėmis, kuriomis išra-; 
syti kiekvieno kunigaikščio var
das, titulas ir valdymo metai. 

Kašubą, lyg norėdamas pa
brėžti, kad Šie didingi žmonės i 
nesutalpinami j jokius rėmus, Vytautas Kašubą 
leidžia šarvų ar skydų formoms 
pralaužti medaliono sienas ir jas 
pratęsia už apskritimo ribų. 

Bendras įspūdis yra monu
mentalus. Norėtųsi, kad šie meda
lionai rastų vietos mūsų vi
suomenėje. 

Amerikos Valstybėmis". Kitos, PASKIRIA OHIO LIETUVIŲ 
GYrfVTOJŲ P R E - > & 4 puslapių 

i . 
temos 

B. Brechtas ir: "Trijų skatikų opera" 
Atkelta iš 3 pusi.) 

sunkiai pamirštama baladė apie 
Peilį, kuri nusako visą jo nusi
kaltimų litaniją. Šiame veikale 
vokiečiai baladžių dainininkus 
vadina Moritatensaenger, t.y. 
gatvės giesmininkai Beje, ši dai
na apie Mack the Knife prieš 
15 metų buvo tapusi ir Ameriko
je labai populiari hit-song. 

Trijuose šios populiariosios o-
peros veiksmuose ir vaizduojami 
šio Peilio 'didvyriškieji darbai", 
kai jis už tuos savo darbelius vis j į 
kur nors pakliūva, bet iš visų ka
lėjimų vis išeina, lanksčia; pasi 

Didysis Lietuvos 
(plaktas švinas, 24 

Nauji leidiniai 

naudodamas visos aplinkos su-
niekšėjimu. Tačiau operos finale 
Peiliui kartuvės atrodo neišven
giamos. Minia laukia egzekuci
jos. Nusikaltėlis dainuoja baladę 
ir prašo visų atleidimo už savo 
padarytas šunybes. Pasibaigus jo 
dainai, staiga pasirodo biznie
rius Peachum su "happy end-
ing." Karališkasis pasiuntinys at
vyksta ir praneša, kad Peiliui 
viskas dovanojama. Egzekucija 
neįvyks. Jam suteikiama net pen
sija iki gyvos galvos... Choras po-
lifonišku stiliumi dainuoja: 
"2iūrėkit, klausykit, karališkas! 
pasiuntinys...." Polly ir Peilis la-j 
bai laimingi. Jis ir sako: "Aš taip j 
ir žinojau, kad būsiu išgelbėtas." 
Čia Peachum patikslina, jog rea
lybėje elgetų ir vargšų gyveni
me taip nėra, nes karaliaus pa
siuntinys retai kam tepasirodo. 
Nuėmus kilpą nuo Peilio kaklo, 
gatvės dainininkas vėl pasirodo 
su ta pačia melodija, kaip ir vei
kalui prasidedant. "Viskas gerai 
baigiasi, kai pinigo nestinga." ir 
1.1. 

Lietuvių liaudies išmintis sa- i džių vaisė 

mentą. Premjeroje ten prostitu
tės rolę vaidino kompozitoriaus 
Kurt Weill'io žmona, Lotte Le-
nya. Naciai, -perėmę valdžią, dė
jo pastangas iš visų Europos lei
dyklų tą operą atšaukti. Mat, no
rėta viską sudeginti ir sunaikin
ti... Bet taip neišėjo. Die Dreigro-
schenoper jau turėjo savo vertę 
ir prestižą. Socialinė neteisybė ir 
korupcija turėjo riebią dirvą ano 
meto Vokietijoje. Oras buvo pri
tvinkęs. Es lag in der Luft — sa
kydavo teutonų palikuonys. Ir 
štai atsirado rašytojas Breeht, 
kuris, susitaręs su komp. Kurt 
Weill, nutarė tą gyvenamąjį lai
kotarpį įamžinti. Juodu ir išugdė 
šią naują kritinio — satyrinio 
turinio operą. New Yorke režisie
rius Joseph Papp padarė kai ku
rių neesminių pakeitimų. Pvz. 
originale karališkasis pasiunti
nys scenon įjoja ant žirgo. Čia to 
nebuvo. 

Muzikoje gausu džiazo tipo 
melodijų: kaip tango, fokstroto ir 
aplamai kabaretinės dvasios. 
Žiūrint retrospektu į Kurt Weill 
muziką, galima teigti, kad joje 
jaučiama logiško vientisumo 
dvasia. Ir taip viską susumavus, 
išeitų, kad tiek literatūroje, tiek 
muzikoje sėkmė visuomet lydi 
sėkmę, jei ten yra kas nors ak
tualaus ir originalaus. 

• Š V I E T I M O GAIRĖS, 1976 m. 
Nr . 14. Lietuviškojo ugdymo 
žurnalas mokyklai ir šeimai. Lei
džia JAV LB Švietimo Taryba. 
Žurnalas išeina du kartus T>er me

dinio. Priedas yra tik kun. Kazi
miero Pugevičiaus, Amerikos lie
tuvių katalikų tarnybos direkto
riaus, dviejų puslapių įžanga, 
kurioje skaitytojui trumpai nu-

tus. Redaguoja Pranas Karalius, i šviečiama bendroj? katalikiškos 
12470 Snow Rd. S. Newbury, P. Į Lietuvos šiandieninė situacija. 

• Tf lE CHURCH IN T H E 
O. Burton, Ohio 44021. Adminis
truoja Stasys Rudys, 415 Plum 
Street, Michigan City, Ind. 46360 
Prenumeratos kaina metams 3 
dol., atskiro numerio kaina 1.50 
dol. Žurnalo mecenatas — Lietu
vių fondas. 

Šiame numeryje Juozas Žilio
nis mini mokytojo Stasio Barzr 
dūko 70 metų sukaktį. Pats Sta
sys Barzdukas rašo tema "Galio
jančios normos, ne palaida bala". 
Vida Augulytė kelia klausimą: 
ar su literatūra mūsų mokyklo
se t ikrai ' taip blogai? Jolita Kava
liūnaitė nagrinėja Balio Sruo
gos dramos "Milžino paunksmės" 
momentą. Vilius Bražėnas kalba 
apie perdirbtąją kartą. Duodamas 
Švietimo Tarybos pirm. St. Ru
džio pranešimas JAV LB VII Ta
rybos IV sesijoj. Teikiamas taipgi 
Kultūros Tarybos pirm. Anatoli
jaus Kairio kultūrinės veiklos pla
no projektas. įdomūs taipgi pluoš
tai mokytojų atsiminimų ir visa 
kita, su pedagoginiu darbu su
rištoji, apžvalginė medžiaga. 

DR. GRIGO VALANČIAUS 
SUKAKTIS 

Mūsų dienraščio bendradar
bis, ekonomistas d r . Grigas 
Valančius rūgs. 8 d. sulaukė 

SHADOWS; Chronicle of the 
Catholic Church in Lithuania. 
No. 12. Leidėjai tie patys kaip ir 
11 numerio. įvade pakartota ta 
pati kun. K. Pugevičiaus' infor
macija. 

• NOGREATER L O V E . . . 
The trial of a Christian in So-
viet-occupied Litrrruania. Ta i an
glų kalba aprašytas Lietuvoje nu
teistosios ir į koncentracijos lage
rius ištremtosios Nijolės Sadūnai-
tės gyvenimo kelias ir teismas su 
jos pačios kalba, išgirdus spren
dimą. Ir tai yra šio leidinio ant
roji laida — 15,000 egz., pirmoji 
laida buvo 5.000 egz. Leidinio 
gale duodamas ir dabartinis kali
nės adresas, prašant skaitytojui 
jai parašyti bent registruotą laiš
kutį. Adresą čia pakartojame: 

Sadūnaitė, Nijolė 
SSR. Moskva 
Ucrezdenie 5110-1 Zch. 
U. S. S. R. 

prenumerata 10 dol. Pinigus siųs
ti šiuo adresu: Karys, 341 High-
and Blvd., Brooklyn, N . Y. 11207. 

Šiame numeryje dr. Kostas 
Jurgėla baigia savo ilgesnį raštą 

: apie mūsų ki 
nigaikščių antspaudus, apie Lie
tuvos Vėliavas ir kL (M. Bogu-
tos); mirtininkų gretose (O. Žad
vydo;; pagarba kariams pirmū
nams (K. Markaus). Plati apžval
ginė šaulių veiklos ir karinių 
žinių kronika. 

• ŠV. PRANCIŠKAUS VAR 
PELIS, 1976 m. rugsėjo mėn., 
Nr. 7. Mėnesinis religinio-patrio-
tinio turinio laikraštis. Leidžia 

į Į lietuviai pranciškonai. Redaguo-
į ja kun. Viktoras Gidžiūnas, O. 
Į F. M. Administruoja kun. Stepo-
i nas Ropolas, O. F. M. Metinė 
I prenumerata 3 dol. Redakcijos ir 

dministracijos adresas: 341 High-
and Blvd., Brooklyn, N. Y. 11.207. 

Minint 750 metų sukaktį nuo 
šv. Pranciškaus mirties, nema-

į žai leidinio puslapiuose rašoma 
j apie šį šventąjį, taipgi duodamas 
jo "Saulės giesmės" vertimas lie
tuvių kalbon (išversta Stasio 

! Santvaro). Apsčiai šiame nume-
I ryje pažerta ir mūsų poetų gra-
| žiai atrinktų eilėraščių. Rašo-
į ma dar apie žymiąsias kunigaikš
čių Radvilų moteris (V. Dau
girdaitė - Sruogienė), apie pra
voslavų rezistenciją ir kt. 

• EGLUTE, 1976 m. rugsėjo 
mėn. Lietuviškas laikraštėlis vai
kams išeivijoje. Leidžia Nekaltai 
Pradėtosios Marijos seserys. Re
daguoja: ses. Ona Mikailaitė, 
Elena Juknevičienė ir Danguolė 
Sadūnaitė. Prenumerata metams 
— 7 dol. Redakcijos ir adminis
tracijos adresas: Eglutė, Immacu-
late Conception Convent, Put-
nam, Conn. 05260. 

Kasmetinė Ohio Lietuvių gy
dytojų sąjungos kultūrinė premi
ja šiemet paskirta dr„ /. Cadzo-
w'ui. Premija yra 1000 dolerių. 
Dr. J. Cadzov/ui ji paskirta už 
rūpestį lituanistika šiame krašte 
ir už sukaupimą lituanistikos rin
kinio (Lithuanian Coiiectioa) 
Kento , valstybiniame universite
te. Rinkinys šiuo metu jau turi 
8000 knygų bei periodinių lei
dinių. 

itis 

Dviem spalvom spausdinamas, 
gausiai piešiniais iliustruotas, ei
lėraščių, apsakymėlių, pasakų ir 
kitokių vaikiškų skaitinių kupi-

"Lietuvos saitai su Jungtinėmis nas žurnaliukas. 

• ATMINIMŲ T U R T A S . 
Moksleivių metraštis. 1975 - 1976 
mokslo metai. Kristijono Done
laičio aukštesnioji lituanistinė 
mokykla Chicagoje. Viršelis dail. 
Petro Aleksos. Pajuosė spaudai 
Regina Kučienė. Techninė prie
žiūra — J. Bagdono ir D. BLndo-
kienės. Nuotraukos Vaclovo No
reikos. Spaudė M Morkūno spaus
tuvė. 

Didelio formato, 112 psl. leidi
nys, reprezentuojantis šios mo
kyklos darbą. 

• VILTIS, Volume 35, No. 2 , 
June - September, 1976. A Folk
lore Magazine. Žurnalą anglų 
kalba redaguoja ir leidžia V. F. 
Beliajus, P.O. Box 1226. Denver, 
Colorado 80201. Metinė prenu
merata 5 dol. Liaudies muzikai, 
dainai, šokiui ir tautodailei skir
tas žurnalas, kuriame vis būna ir 
lietuviškos medžiagos, š iame n u 
meryje nuotraukomis ir plakatu 
anonsuojama šių metų mūsų 
tautinių šokių šventė. 

• VILTIS, Volume 35, No . 3 , 
October - November, 1976. Šia
me numeryje daug vietos skirta 
indėnų ir graikų šokiams, bet yra 
užuominų ir apie lietuvius. 

f; Chicsgo S3vings Gffers You A Choice Of Theso -eautiful 
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• Juozas Vaišnora. THE FOR-
TY YEARS OF DARKNESS. 
Translated by Joseph Boley. Lie
tuvių spaudos draudimo laiko
tarpis. Išleido Vakarų Europos 
Lietuvių sielovados centras. Bad 

Telšių apskr . Aukš
to, kad auksas ir pelenuose tvis- Į tuosius mokslus ėjo Briusely, 

ka. Geri dalykai, nors ir išprusu- • Haagoje, Vienoje, k u r gra
siam žiūrovui, greit nenusibosta, i vo valstybes mokslų dak ta ro 
Jau pats faktas, kad šis veikalas ! laipsnį. Buvo finansų ministe-

• " W E WILL N O T \ Chro
nicle of T h e Catholic Church rn 
Lithuania, No. I I . Translation 
of authentic First-Hand Reports 
from Soviet-Occupied Lithuania. 
Published by The Lithuanian Ro- YVoerishofene. Vakarų Vokietijoj, 
man Catholic Priests' League oi | Mecenatas prel. J. Karalius. Kon-
America, 64-14th Road, Maspeth. | r e S o bibliotekoj Washingtone 
Long Island, New York 11378. i i n i o kataloginis numeris: 75-

Leidinys 40 psl. Tai pažodinis Į 
70 m. amžiaus. Gimęs 1906 m. j vertimas anglų kalbon šio po- j Leidinys 60 psl., skirstomas į 
rūgs. 8 d. Užmedžių k., Aisė-1 grindinio Lietuvos katalikų lei- šiuos temos skyrius: A People 

Left Speechless: Suppression of 
, the Lithuanian Press: The First 

i r * « p j 
J , -.*» «*. A - - 1 

Enjov Your TV NOW PLŪS 

EARNJNTEREST 
Buvo Kauno sendraugių atei- RuSsian-type Book; The Resort to 

tminkų pirmininkas. Vakarų Secret Press: New Books as Old. 
s-gos gen. sekretorius. LGSF The Fate of the Unwanted Rus- j 

Yoiko off-Broadway buvo i rijos patarėjas . Klaipėdos gu- sporto klubo pirm. Nacių ka-: sian—letter Book; The Book Car- ; 

rodomas nuo 1954 iki 1960 metų, bematūros ekonominis patarė- Mntas. Atvykęs į JAV veikė i riers; The Straggle Won; Conse- \ 
suteikia jam neeilinę vertę. Po! jas. organizavo Lie tuvos žve- Lietuvių Bendruomenėje. Dau-į quences of the Long Suppression; j 
vulkaniškos 1928 metų premie-; W°*> B t e i £« S t a tybos i r Žuvies gelio žurnalų ir laikraščių j Does History Repeat Itself? 

o , . . . i bendroves, ska t ino Lietuvos bendradarbis . atskirais leidi-
ros Berlyne, teatro lankytojai!, . . . . .. . „ . . Z . . , . _ . > , ._ , 

. , , , „ . . ' . , laivyno s ta tybą, svet imomis nįais išėjo: Įvairių kraštų kon- • KARYS 1976 m. rugpiūčio 
lesiog priblokšti, išgirdė k a l b o m i 8 s k ] e i d ė ekonominiais ^titur. : yv;. 3000 angliškų žodžių' — rugsėjo mėn., Nr . 7. Redaguoja 

okį atvirą, be retorikc; g raž- klausimais informaci jas apie ; l i e t u v ė m s . Lietuva ir Karą,-,Zigmas Raulinaitis. AdLminist-
bylysčių iipuolį prieš estaulish-! Uetu t%. ; li&uči* oa kraštas . moja Leonas Bileris. Metinė 
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Kultūrine kronika 
Švento Pranciškaus Asyžiečio jubiliejus 

Šiais metais spalio 3 d. sueinai I iškilmes pakviestas ir Brookly-
750 m. nuo šv. Pranciškaus Asy- • no vysk. Pranciškus Mugąvęro. 
žiečio mirties. Šv. Pranciškus yra : Po pamaldų bus užkandžiai, 
ne tik labai originalus šventasis, Akademija su religiniu koncertu, 
bet ir didelio pranciškonų ordi- paskaita ir literatūrine dali
no įsteigėjas. Jo ordinas išplitęs mi prasidės 2 vai. 30 min. Minė-
visame pasaulyje ir jo dvasios i-; j imą atidarys vienuolyno virši-
taka buvo ir yra didelė katalikų; ninkas tėv. Paulius Baltakis, šv. 
Bažnyčioje ir net atsiskyrusiųjų Pranciškaus parafrazuotą Vieš* 
brolių tarpe. Dėl to ir jo 750 me- paties maldą sukalbės garbės 
tų mirties sukaktis minima visa- i pranciškonas prel. Jonas Balkū-
me pasaulyje. Lietuviai pranciš- j nas, šv. < Pranciškaus "Saulės 
konai taip pat visais galimais giesmę" perskaitys aktorius Juo-
būdais stengiasi pagerbti savo zas Bulevičius, religinių giesmių 
Serafiškąji Tėvą. Jie iškelia jo ; koncerto programą atliks muzi-
darbus pamoksluose ir spaudoje. 
Spalio 10 d., sekmadieni, Kultū
ros Židinio patalpose, Brookly-
ne, jie ruošia iškilmingą minė
jimą, kuris prasidės 12val. 30 
min. koncelebruotomis mišio-
mis, kurių pagrindinis celebran-

ko Algirdo Kačanausko proga: 
suorganizuotas vyrų choras, pa
skaitą "Šv. Pranciškaus dvasios 
prasiskleidimas Lietuvoje" skai
tys prof. Simas Sužiedėlis, progai 

! pritaikintą savo kūrybą skaitys 
' poetas Leonardas Andriekus. Sc 

tas ir pamokslininkas bus vysk. į jubiliejaus minėjimui bus paskir-
Vincentas Brizgys. Mišių metu 
giedos vyrų choras "Perkūnas". 

tas ir vienas "Aidų" numeris. 
G. 

Organizuojama lietuviu fotografių paroda 
Pradedant šių metų Lietuvių 

fotografų parodos organizavimą, 
Lietuvių foto archyvas atsako
mybę ir darbo planavimą perda
vė specialiai tam tikslui susikū
rusiam fotografu komitetui, ku
riam priklauso šie asmenys: Ka
zys Norvilas, Eugenijus Būtėnas, 
Romas Bartuška, Rimas Dami
jonaitis ir Linas Regis. Parodos 
leidinių redaktoriumi sutiko būti 
Eugenijus Būtėnas, kuris paruoš 
PARODA 75 , pereitų metų pa
rodos rinktinių fotografijų knygą. 
Redaktorius prašo, kad tie, kurie 
dar nėra pristatę savo darbų du
blikatų, juos būtinai tuoj pat 
prisiųstų Foto archyvo adresu. 

Parodos organizacinis komite
tas fotografus kviečia dalyvauti 
šių metų Lietuvių fotografų pa
rodoje-konkurse, kuris vyks Jau
nimo centre Chicagoje. š.m. 
lapkričio mėn. 19-28 d. Konkur
se bus dvi nuotraukų grupės — 
juoda balta ir spalvota. Nuotrau
kos gali būti bet kokio dydžio, 
primontuotos prie tinkamo svo
rio kartono, nemažiau 8x10 in-

čų didumo. Kitoje pusėje turi bū
ti užrašyta dalyvio vardas, pa
vardė, adresas ir nuotraukos pa
vadinimas. Su eksponatais reikia 
pristatyti ir nuotraukų dublika
tus, kurie bus naudojami spau
dai ir knygai PARODA 76. Kiek 
vienas dalyvis gali pateikti ne 
daugiau kaip dešimt nuotraukų. 
Galima dalyvauti ir su mažiau 
darbų. Nuotraukos rėmuose ne
bus priimtos. 

Jury komisija, kurios sąstatas 
bus paskelbtas vėliau, atrinks 
nuotraukas parodai. Kita komisi
ja, sudaryta iš patyrusių teisėjų 
(kviečiama iš Chicago Area Ca-
mera Club), išrinks premijuoti-
nus darbus. Premijuojamas bus 
visas fotografo darbas, o ne ats
kiros nuotraukos. Laimėtojams 
bus įteikti pažymėjimai. 

Nuotraukas reikia pristatyti 
iki lapkričio 12 d. šiuo adresu: 
Algimantas Kezys, S.J., 2345 
VVest 56th St., Chicago, 111. 
60636, USA. Dalyvavimo mokes
tis yra 3.00 doL 

; ydos, bet buvo mėgiamas visų.į ^lllllllllliillliilIliiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiuiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiimiiilliiiilllllHH^ 
Jam neprikišo (o gal?): palik ra 
mybėje mus, parodyk tik kiek 
puikūs ir šaunūs esame mes. Ir 
gal todėl, kad, kaip B. Graham 
sako, visi žinojo, kad visi mes e-
same nuodėmingi. Kai kurie dau
giau, bet visi nuodėmingi Ir epi-

EKSKURSIJOS i LIETUVA 
Paskutinė šių mettjt ekskursija j Lietuvą 

išvyksta iš Boston<-. ir New Yorko 
GRUODŽIO 22 d. ir grįžtu SAl SIO 5 d., 1977 m. 

nepa-; s 
(Leningradas, Vilnius. Kaunaa, Riga, Maskva 

ir Helsinkis) 

KAINA TIK $87500 
(double cetupaney) 

tetai nuodėmingiesiems 
kenks. 

Esam ir liūdnai žmoniški, s 
Goethės "VVerterio kančios" bu- = 
vo tiek liūdnos, kad pastūmė ke- S 
lias moteris net nusižudyti. Šian-; 5 
dien to gal neatsitiktu. Net Šv. § 
Raštas yra kiek liūdnas. Aprašo | | REGISTRUOKITĖS Iš ANKSTO 
ir žmogaus ydas ir nuodėmes E 
ir jam geresnė ateitis parodomai E 
ne šioj žemėj. Ne jos turtuose.'S 
Milijonai tokių liūdnų, subjekty- 5 
viai kryptingu knygų yra litera- S 
tūros istorijoj. Tad iš kur ši nau- į E So. Bosfon, Mass. 02127 — Tel. 617—268-8764 
ja mūsiškė ir kitų kritinė banga | Savininkė; ALDONA IDOMONTENĖ 
Spaudoj (nors Žurnaluose n e s i - | | Atr Farm aii :J Government a p a v a i . 
jaučia)? Tokia banga gaK nu-į r. 

Prie šios grupės galima jungtis iš kitų miestų su papildomu 
mokesčiu, New Yorke. 

VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS! 
1977 metų ekskursijos į LIETUVĄ prasideda balandžio 6 dieną. 
Registracijas priimame dabar. 

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
393 W. Broadway, p. o. box 116 

Vytautas Kašubą Šv. Pranciškus Asyžietis (Nuotr. V. Maželio) 

Nuomones ir pastabos 

PESIMIZMAS IR IDEALIZMAS 
LITERATŪROJE 

Kam tiek pesimizmo, veltšmer-
co kūryboj?... Tiek verkšlenimo 
ir nebūties poezijoj, literatū
roj?... O universalumas?.. Nėra 
universalumo patriotizme; jis 
mūsiškas... Nėra pas mus jau ir 
gajumo, entuziazmo tam, ką tu
rime, prie ko pripratom išeivijoj... 

Tai tokia maždaug atrodo vie
na nauja kitų ir 

vesti ir prie kitų dalykų. Norų, 
"teorijų", pageidavimų ir apelia
cijų į kūrėjo sąžinę, jo patriotiš
kumą (kur visi turi) ir moralę. Į 
Jis gal bus pakreiptas šiame ne-! 
dėkingame istoriniame laike tei-l 
Mnga kryptimi, bet nežinia ko-j 
kiems kūrybos rezultatams. 

Istorija visuomet negailestin
gai /engia savo kreivu keliu. Ji 
keičiasi. Ji įtakojo ir jtakoja ra
šančius įvairiai. Mūsų didaktiš- į 
kas Valančius, atgimimo Mairo- j 

, nis, kontroversinis Putinas ir iš- į 
eivijos plunksnos turėjo savo ir! 
psichinius kompleksus, savaipį 

į istorijoj ir dabar buvo ir yra ten- i 
dencingai, savaip viduj kentėjo, i 
savaip buvo subjektyvūs ir objek- į 
tyvūs. Iš perspektyvos atrodo,! 
jog išliks universalūs. Tad galį 
nėra reikalo šiauštis bent prieš! 
universalumą. Iki šiol literatūroj l 
nevengta universalumo, temų j 
atvirumo, nei išdykėl'škų indivi-l 
duolių kryptingumų, nei liūdesio! 
— pesimizmo, nes tai dailiojo' 
rašto dalis. 

Norėtųsi sulaukti ir kitokios,; 
su nauja kritikos banga. Ir gal I 
sulauksime. Tai bus tikrai nauja 
era, ir apie ją galima svajoti. Iš 

:iiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiifni!iiiii!iiiiiiiHiiuiiniiiiiifi!tiiiiiiiitiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii> 

SIUNTINIAI | LIETUVA 
1. JEIGU TURITE GIMINIŲ AR DRAUGŲ LIETUVOJE 

ir norite atsiminti juos pasiųsdami siuntinį, žiemos sezo
nui ir ateinančioms Kalėdoms 

2. MtSŲ BENDROVE veikia nuo 1947 metų. Kiekvienais 
metais mes persiunčiame į Lietuvą greit ir saugiai tūks-
tačius siuntinių. 

3. MŪSŲ BENDROV ĖJE Jūs visuomet rasite didelį pasi
rinkimą prekių labai vertinamos Lietuvoje. 

4. JEIGU JŪS NORITE PAKVIESTI IŠ LIETUVOS 
GEVDINES mes parūpinsime reikalingus dokumentus. 

CENTRAL PARCEL SERVICE, INC. 
220 South State Str. 
Chicago, III. 60604 
Tel.: WA 2-9354 

banga. Toks įspūdis kilo, pa
skaičius Jurgio Gliaudos straips
nį "Detalė, kuri užstoja visumą" 
("Draugo"' kultūrinis priedas š. 
m. liepos mėn. 3 d.). Prie viso to; tokios eros, iš idealistinių rašy-
norėtųsi dar truputį sugrįžti. į tojų pavyzdžių ateina A. Rand 

Suminėtoji kryptis primena se-Į^™5*)- J05 straipsniai ir romą-
•ą 

Filmų įvairumai 
STASĖ SEMĖNIENĖ 

"SURVTVE!" yra gerokai bai
sus filmas, tačiau jo pasirinktos 
temos esminis heroizmas kažin 
kaip išnyra vykusiai sveikas. 
Tikrai nėra lengva apibūdinti šį 
filmą, o betgi negalima jo nu
dėti keliais pigiais Šūviais. Rei
kia atsižvelgti ir į faktus, kurie 
turi jausminiai gilius kirčius. Tai 
nėra koks stiprus, meniškas fil
mas, nei jis yra profesionalaus 
lygio, bet svarbu, kad neiškrai
po fakto, ant kurio pastatytas, 
ir garbingai to pagrindo laikosi. 

Kaip mes visi dar gerai atsi
mename iš spaudos, o ir vėl da
bar dėka stipraus filmo reklama
vimo laikraščiuose. "Survive!"' 
yra apie tuos 16 atletų, kurie B-į 
liko gyvi Andų kalnuose, kai lėk-! 
tuvas su 45 keleiviais sudužo į 
1972 m. sniego kalnynuose. Jie! 
išsilaikė" gyvi, kaip baisios rekla-; 

mos, tiesiog durdamos akis, begė-
diskai saukia, tik todėl, kad grie- Į 
besi kanibalizmo. Mirtinai išba- į 
dėję, jie valgė savo mirusių drau-
gtj kūnus. 

Tai yra sensacinga ir baisiai Į 
opi tema. kuri klystkeliuose leng- į 
vai galėjo virsti vaiduoklišku fil- Į 
mu su kokčiai nepakenčiamu', 
dialogu. Tačiau filmas taip su-
doroja tą jautrų nepakeičiamą i 
hrykį tiesiu būdu, kad žiūrovui 
nieko nebelieka, kaip priimti už 
faktą. Mums parodoma žmogie
na, kaip ji džiovinama ir ... de-
Speratilkit valgomi. Murai net 
leidžiama dalyvauti liūdnuose 
debatuose, stebėti pasiryžusių 

muzika gelbėti savo gyvybę realų vienin-j Hollyvvoode buvo ir 
telį sprendimą, o taipgL.negalin- Į parinkta: momentais sunki, kitur 
čių (net fiziniai) priimti tai už 
neišvengiamai būtiną išeitį. 

Dialogas nėra lankstus, prie
šingai — sustingusia anglų kal
ba. Filmą pastatė meksikiečiai 
paprastu būdu ir nesigilindami į 
jo meniškumą, tik vėliau, per-
leidus per Hollywoodo girnas, jis 
atrodo daug geriau ir branges
nio pastatymo. Hollyvvoodas jį 
suredagavo, įkalbėjo į anglų kal
bą ir išreklamavo •pagal savo su
kirpimą. Tačiau, pripratęs prie 
geresnės pramogos, žiūrovas ap
leis teatrą išalkęs. 

— su religiniu aidu 
Spaudoje skelbiama, kad fil

mas susižeria sau į sterblę pa
sakiškas sumas (jis paskleistas po 
visą kraštą daugely teatrų). 

Įdomu, kad publika stebi su 
dėmesiu ir visai nesigirdi ne vie
toje replikų ar kvailo juoko, kas 
šiame krašte taip įprasta. Gal 
viena mintis, kad tai yra tikrai 
XX amž. nelaimingas įvykis, ne 
vienam iššaukia liūdna atodūsį 
ir net išspaudžia ašaras, kartu 
stebint nesulaukusių savųjų 
graudų skausmą. 

nesnes, dar sensacingesnes ri
kiuojančias ir kiek nurimu-

mūsų kritikos! sias> *** Jahvėje vis atgyjančias 
bangas. Jų gera pusė ta, kad su
kelia pagyvėjjimą spaudoj. 

Tačiau kalbamės lyg nežino
tume, kad joks kryptingumas 
(visuomeninis ar stilistinis) ir 
jokia "linksma" ar "pesimistinė" 
nuotaika kūrinyje nenustato jo 
vertės. Ir kam tai dar keliama? 
Ir gana rimtai.Dėl to, kad tokios 
mintys naujai suskamba? Kad 
jos išjudina sukietėjusias sąžines? 
Tikima, kad, nustačius lyg nau
ją linkmę, kai ką panaikinus, 
net kūrinio nuotaika pagerinsim 
mūsų kūrybos kokybę? 

Dėl epitetų. Labai daug keistų 
epitetų pavartota Šekspyro. Ir 
tiem, kurie jį skaitė, žiūrėjo jo 
dramas ir plojo. Jis parodė juk 
aristokratų ir karalių (Henrikų) 

nai "Fountainhead", "Atlas 
Sbrugged" rodo idealius herojus, 
laiminčius kovą. To norime ir| 
mes, ir tai gerai. Kažkodėl tik pas j 
ją visa vyksta išsvajotoj ateity. 
Ne dabar. Ji mato ir išeitį iš da
bartinio dekadentizmo dar tikį 
mokslinės fikcijos formose — 
knygose. Šių dienų literatūroj ir 
nemato nieko gero, tik realistus, 
kuriuos ir ji su panieka vad'na 
pesimistais. 

Bet klausimas, ar ji mums tin-
ka? Ir ko mes, iš tikrųjų, lau- į 
kiam !5 literatūros. To realistiš- Į 
ko pesimizmo nenorėdami, ar! 
mes Jausimės riamfe abstrakčia-! 
me idealizme? Gal atsiras mū
suose kas nors tarp šių dviejų? j 
Bet ar tai nebus nei šis, nei tas? 
Kažkas pilka? 

P. Min. 
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G R A N E S A V I N G S 
AND L 0 A M a S S 0 C I A T ! 0 N 

B. R. PTETKIEW1CZ, Prea 

2555 West 47th Street Tel. LR 3-1083 
PLENTY OF FRBE PARK2NG PLACE 

VALANDOS: 

7 % % 

PIR.VfAD. Ir KKTVTRTAr>. — % v. r. iki % v. T. 
ANTRAf) tr PKNKTAD. — » v. ryto tkt 6 v. vak. 
SEšTAD. 9 v. r. Iki 12 v. d. — TreSad. uždaryta 

6 % % 
Mokamas ož 6 m. 

certifikatas. 
Mininmm 51,000 

Mokama vfi. 1 m. 
certiflkattts. 

Minimom JI,000 

s * * 
mokamas »ž 
Investavimo 
sąskaitas. 

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 
Dividendai mokami kas 3 mėnesiai 

PER ANNUM 

PASSBOOK 
ACCOUNTS 

INSUREP 

( \ \ % 

PER ANNUM 
£SA0Q or mcr» 

90 BiPfims 

HIGH RATE 
PAID OUARTERLY AT 

BO I ^ I_Jrr/"MVT 

FGDERAL 
SAVINGS AND LOftN ASSŪCIATIOK 

HIGHEST RESERVES 

PER ANNUM 
eertlfieates 

$3000 or mOK 
4 year mm. 

wm 

mih 4071 ARCHER 
CHICAGO, ILLINOIS 60632 

i t I * i « <_H7 4 H 

CKTEST OF CAUFOKNIA. AVE.) 

6 
PER ANNUM 

f w v a*ors 
1 y«a* mtm. 

Į 1976 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
DAR YRA VIETŲ SEKANČIOSE EKSKURSIJOSE: 

GRUODŽIO 7 iM GRUODŽIO 15 D. (1 savaitė) Maskva, Vilnius tm* 
GRUOD2TO M iM SAUSIO 4 D. (2 savaites) Maskva, Vilnius, Ryga $87».W 
KAINOS PADUOTOS NUO NEW YORKO ARBA BOSTONO - NUO CHICAGOS REIKIA DAR PRIDĖTI 

$111.00 

VISAS GRUPĖJ LYDĖS PATYRĘ VADOVAI. VISOS GRUPĖS BUS 1 DIENĄ VE2AMOS l KAUNĄ, 
TAIP PAT IR l TRAKUS Vt DIENOS. 
B77 METŲ EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ PRASIDĖS GEGUŽĖS MĖNESI- PRAŠOME REGISTRUOTIS 
15 ANKSTO. 

Į HTŪS KRAŠTUS 
J MEKSIKĄ 
I HAVAJUS 
į HAVAJUS 
i HAWAJUS 
į ISPANIJĄ 

i 

GRUODŽIO i D. 
LAPKRIČIO St D. 
VASARIO MĖNESI 
BALANDŽIO MĖNESI 
BALANDŽIO MĖNESI 

EKSKURSIJOS 
O dienos) 
(7 dienos) 
(7 dienos) 
(7 dienos) 
(14 dienų) 

) 
) Raino* hu«! paskrihto* y£Han. 
) 

1 
i-I 
I 
i 

I 
i 

i 

VISOSE EKSKURSIJOSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS. 
S K U B Ė K I T E R E G I S T R U O T I S ! 

AMERICAN TRAYEL SERVICE BUREAU 
South Western Avemie 
60643 Tel. (312) 238-9781 

to changes and/or govemment approvaL 

9727 
GhieaffOi Illinois 

Air fares subject 

Taip pet darome iškvietimus giminių pasisvečiavimui Amerikoje. 
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Sakiniai, užgirsti mokytojų 
savaitėj Dainavoj 

— Paprašiau nupiešti Lietu
vos žemėlapį. Ir nupiešė: Nemu
nas tekėjo į Juodąją jūrą, Vilnius; 
atsidūrė Klaipėdos vietoje. 

Gailutė Valiulienė 

— Plėsdamas mokinio žodyną, 
dirbau kaip jautis. 

Juofcas Plačas 
— Jaunimui reikia duoti mo-

ytis dainų, rarašytų ų muzikų, 
kurie slankioja po jų stovyklas. 

Stanys Sližys; 

PO ATOSTOGŲ SUGR12US 
Suprantama, kad atostogos taikė viena tautietė. Ji pristatė 

ateina ir prae'na, ir paskui žiū- svečiams dukrelę, kuri turėjo 
ri, kad ir pin:gų sumažėjo ir vėl deklamuoti eilėraščius. Ak, kaip 
reikia laukti kitų metų. Taigi, gražiai deklamuoja! Svečiai turi 
kai grįžti iš atostogų, būtinai da
ryk ką nors, kad jas prisimin
tum, kad jomis ilgiau galėtųum ', at
gyventi. Jeigu atostogos buvo ge-1 sakė mergaitė, "aš jų labai ne-
ros, kiti pavydi, ir tau pingų ne į kenčiu, bet mamytė visada lie-
taip gaila. Kai grįžti iš atosto- pia deklamuoti, kai nori, kad sve-
gų, išaiškink visas savo foto'čiai išeitų" 

MODERNAUS 
MENO PARODOI 

Vienos salės pakraščiu iš kli-
juotės sukalta eilė keturkampių 
būdelių. Pastatyk dar po stalelį 

. . . ,v. . _„ _ . w .ir pardavinėk bandeles, riestai-
ploti ir džiaugtis. Viena .s vieš-; n i u s i r d f i g r e l Q pT^ai% ^ 
nių ir klausia mergytes, kodėl jai Į t a m p a s i e n y ^ p a t -gg, k f e k 

taip patinka eilėraščiai. "Ne" 

— Kiekvieną dainą galima 
transponuoti į žemesnę tonaciją! 
ir mokyti. Dainininkai matys,' 
kad kažko trūksta, kad dvasia', 
nepakyla. Tada mokyti origina-
lioj tonacijoj — visi pralinksmės. I f 

Pranas Turūta : 

— Jaunimas dainuoja čigonus,' 
rubaškas ir kelnes, manydami,: 

kad tai lietuvių liaudies dainos. 
Elena Bradūnaitė 

— Detalės ilgai galvoj palie
ka, ypač jei tos detalės yra mo
terys. 

Alf. Nakas 

*y-::o'?**' > " -<* • 
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nuotraukas, sureguliuok visas 
skaidres ir filmus, susikviesk sve
čių ir būtinai jiems parodyk, kaip 
tau buvo linksma. 

Gali pasitaikyti, kad ir kiti 
kur nors tuo metu buvo, bet 
šiaip ar taip daugelis kokiuo
se Union Pieruose už Chicagos 
dienas praleido, kiti kur Wiscon-
sine mažas žuvis gaudė, nežino
dami, ar jas nešti ar mesti, kiti 
kur kanadiškoje Wassagoj dairė
si, bet visa tai niekis prieš tavo 
atostogas, kurias tu praleidai kur 
nors kitur. Todėl po vaišių su
sodink svečius, ir tegu jie sėdi 
nenaudėliai ir žiūri, kaip tau bu
vo gera. Rodyk ir aiškink, kur 
buvai, ką kalbėjai, ką matei, tegu 
svečias sprogsta iš pavydo. 

Suprantama, svečiai turi būti 
apsukrūs. Gerai prisivaiŠinę, tu
ri surasti kokias nors progas, kad 
galėtų iŠ tos šeimininkų atosto
ginio džiaugsmo pasipasakojimo 
ištrūkti. Va, pirmoj eilėj gali sa
kyti, kad jis jau per ilgai sve
čiuose buvęs ir tėvynės reikalai 
neleidžia ilgiau vaišintis, o be 
to, kas įamžinta į foto ar filmus, 
tai jau nedings amžiais ir dar 
turės progos tuos nuostabius lai
mėjimus kada nors kita proga 
pamatyti. Na, jeigu jau taip ne
išeitų, tada gali kaip nors į kitą 
kambarį įsmukti ir su kokiu ki
tu bendro likimo draugu kalbė
tis ir teisintis, kad rimto pobū
džio pasitarimai neleidžia džiaug 
tis didžiais šeimininkų atostogi
niais laimėjimais. 

Suprantama, kartais pasitaiko 
ir atvirkščių momentų. Pavyz
džiui, svečiai visai nenori skirs
tytis ir pagauti atostoginio 
džiaugsmo stengiasi dar ilgiau pa
būti ir toliau, nepaisant, kad jau 
po filmo, jie dar nori įspūdžiais 
toliau dalintis, visai nepagalvo
dami, kad šeimininkams dar 
reiks ir indelius nuo steikų ir kei-
kų ar kitokių svarbių veiksnių su
plauti. 

Suprantama, galima pritaikyti 
ir tokias priemones, kokias pri-

Žodžiu, atostogom baigiantis, 

oasuktų į šoną — tikros tupyk- _ 
"los, tik durų betrūksta. Antra yer- j ^ ^ ^ g m e t a l i n i ų p l o k j . į 
tus, šiame apsinuoginimo amziu- j s r a i g t e l i a i s $ u s u k t ą d i d e l e ke- į 

Infliacija taip pat palietė ir visų balių kains 

je kam jų ir bereikia. 
Kitur per visą salę sukrauta 

eilė plytų. Pradžioj bene per ke-
prasideda baliai, priėmimai, | t u r i a S auk§tumo, po kelių plytų 
įspūdžių pasidalinimai, bet vi
sam tam reikia abipusio reikalų 
supratimo ir vaizduotės, kurios 
angliškoji J. Daužvardienės vi
sas knygas subytinusi knyga "Po-
pular Lithuanian Recipes" nepa
teikia. Reikėtų išspausdinti kny-

H 

— per tris, paskum per dvi, 
gale pats ilgiausias tarpas per j formuot0s 
vieną. "Kas čia" — klausiu sar
gą. '"Moderni skulptūra", atsako 
labai rimtu veidu. Net nešypte
li. 

Gretimoje salėje prie sienos 
stovi vieno colio storumo, ketu
rių colių olatumo ir kokių devy
nių, o gal ir dešimties pėdų aukš
tumo lenta, nutepta raudonais 
dažais, kitur keturių pėdų plo
čio ir aš uonių pėdų ilgio kli-
juotės lapas, perdalytas į keturis 
nelygius keturkampius. Du mėly
ni, du raudoni. Vieną dažant, pa-
(abintą per daug dažų, ir pora 

**5i* raudonų dribsnių nusidriekę per 
£&ff\jk2& mėlyną plotą ir gale sudžiūvę į 
I 1 ? / / Ą ^ S 3 ^ ; i lašą. Toks menas nesvetimas ir 

3*1 Į man. Kai pirmą sykį dažiau na
mą, ne vienas toks nuvarvėjimas 

turkamoę dėžę. Gretimoje salėje 
kitą tokią pat. Pagalvoju: tur 
būt, pripils žemių ir įsodins ko
kius augalus, bet dėl visa ko pa
klausiu prie lango stovinčios uni-

mergaitės: "Kas čia 
bus?" — ir parodau ranka į dė
žes. "Čia nebus, bet yra", atsako 

NUOTYKIAI ŽEMĖS DREBĖJIMO METO 
Žemės drebėjimas, žinoma, nė-] vėsius lauke), kad tikrai tą pokš-

ra juokai. Tai —nelaimė. Bet i tą aš padariau netyčia, — taip 
pažiūrėkime, kaip kam tai atro- j pasakoja vienas žentas. 
do jau po įvykio, atsipeikėjus. 

Girtuoklis kalba: 
— Aš staiga pajutau, jog iš

sitiesiau. Manau, kas čia dabar 
pasidarė. Mat, prie mano svyra-su šypsniu. "Cia skulptūros", pri- . . . . . . 

deda "O aš maniau, kad dėžės j v i m ° issilankstymo prisidėjo ze-
augalams" — pasiaiškinau. "Aš, mis drebėjimo iš lankstymas ir 

| irgi galvoju, kad tam jos tiktų",' tie du prušir.gai veikią išsilanKS-
pritaria. 

Jurgis Jankus 

Tai bene žygiuotojas 

1976 m. pavergtos Lietuvos 
"Poezijos pavasaryje" randame 
tiesiog žmogų stebinančius dar
bus, kai vienas ne: be kojos pir
myn veržėsi. Štaf, kaip poetą* gi
nasi: 

Vis ėjau. Pirmyn. Atakon 
Sumeluoti jums bijau, 
Bet be kojos ir be tako 
Dar taip pat kažkiek ėjau. 

SLAPTI BALSAVIMAI 

Lenkijos kaime riruimų dieną 
! balsavimo vietoje piliečiui davė 
| užantspauduotą voką ir liepė 
Į Įmesti į urną. Žmogus bandė at-
j plėšti voką, tai balsavimo komi-
i saras — komunistas šūktelėjo: 
"Ką čia dirbi?" "Aš čia tik no
rėjau pama'yti, už ką balsuoju", 
aiškinosi žmogelis. "Ar tu kvai
las?" -— suriko komisaras, — 
—"Cia gi slaptas balsavimas-" 

MŪSLJ DAUGUMA 
Franko Vedekingo, vokiečių ra 

šytojo ir autoriaus, pirmojo vei
kalo "Hidala" premjera vyko 
Muenchene. Spektaklis nepatiko 
publikai —žiūrovai šūkavo, šai
pėsi, tyčiojosi. Vos pavyko baig
ti vaidinimą. Teatro direktorius 
Štolzenbergas užsispyrė kitą die
ną rodyti tą patį spektaklį. Sa
lėje susirinko tik keli žmonės ir 
tie patys vėl ėmė švilpti. Tada 
Vedekindas, kuris vaidino svar
biausią vaidmenį, priėjo prie ram 
pos ir pasakė: — Gerbiamieji po
nai, įspėju, šiandien mūsų, akto
rių, dauguma. 

jm 

PENSININKO ATMINTIS 

— Man atmintis susilpnėjo, 
kenčiu nuo amnezijos, — deja
vo, užėjęs pas gydytoją, senas 
pensininkas ir aiškino toliau, — 
— vis dar dairaus į merginas, 
daktare, bet nebeatsimenu kodėl! 

Rudens baliuje. 
gą, arba bent papildyti turimą 
skyrium "Kaip išeiti iš svečių 
arba kaip reikia svečius išvary
ti". Žodžiu, poatostoginės min
tys nėra labai šviesios, bet nėra 
ir labai pesimistinės, juo labiau, 
kad šalia privačių balių, praside
da gausa visuomeninių, taip sa-

akis badė. 
Pirmame aukšte vienos salės 

— Visi draugai labai geri, kai 
už jų pinigus geri. 

J. Urbonevičius 

SPYGLIUOTIS ENCIKLOPEDIJA 
(Tęsinys iš praėjusio 

"Spyglių dyglių" numerio) 

Ironija — buvimas sąmojingu 
kant, jau patriotinių balių, ku-'bet kuria kaina. 

rosi žmonos, kuri jau turi kaili
nį paltą. 

tymai mane staiga ištiesino. 
Stogdengys pasakoja: 
—- Staiga vinis iššoko man iš 

rankos, kaip gyva. Aš nusigan
dau ir pradėjau kristi aukštyn! 
Tikėkite, tai buvo pirmą kartą 
mano gyvenime-

Žurnalistas rašo: 
— Man berašant, staiga ji 

puolė visu savo sunkumu į glė
bį. Na, manau, kas čia dabar? 
Ji — buvo mano rašomoji ma
šinėlė, kuria aš tuomet rašiau. 

— Ji, tikrai kaip karvė, stai
ga užsirito ant manęs... į glėbį. 
Tai buvo tuo metu, kai aš mel-
žiau karvę ir ji, nebeišlaikiusi 
žemės drebėjimo, nuvirto ant ma 
nęs, suprasite, jog tai sako as
muo, žemės drebėjimo metu mel-
žęs karvę. 

— Mano vaikas su vežimėliu 

— Tu mane taip dažnai palie- j 
ki vieną, — nusiskundė tuo me-. 
tu mano žmona, ir tikrai — aš; 
pamačiau, kad ji staiga pasiliko i 
viena sėdėti ant kėdės su viena Į 
grindų dalimi, o su kita aš iš-! 
kilau į mūsų palėpes, — nepa-. Vokiečių fizikas M. Nernstas 
sitaisiusicr ir po žemės drebėjime; - a v o kaitinamos lempos patentą 

IŠRADIMAS 

vyro žodžiai. 
Mano sužadėtinė a- idūrėj 

ardavę anglams už 4 milijonus 
markių. Kartą vienas kolega pa-

ant tvoros, o aš likau iškilmin- j Jaįpįąj paklausė: 
— Gal kitas jūsų išradimas 

bus deimantų gamyba? 
gai sėdėti ant 
šuniuko 

pasisukusio balte 
kurį ir nuguliau. Teis

me mane išteisino prieš šuniu
ko savininkę, piktą ponią, nes tei
sėjas rado šioje byloje tikrai 
"lengvinančias aplinkybes", — 
sako tuo metu lydėjęs savo bū
simąją "laimę" vyrukas. 

— Tegyvuoja labdarybė, — bu 
vo mano tostas su limonado stik
line rankoje, ir staiga atsirado 
didžiulė dirva 
— kalba vienos labdaringos 
organizacijos veikėjas, kuris, kaip 
ir kiti nariai, buvo pradėjęs be-
užsiimti tik pokalbiais, dėl vei
kimo dirvos stokos. 

— O mane tai išvertė iš pa
skutinės mano "lovos" — tai yra 

— O kam, — atsakė Nerns
tas, — dabar aš galiu jų nusi
pirkti. 

HIPIŲ SUTUOKTUVĖSE 

Kada pastorius atliko sutuok
tuvių apeigas hipiam — abiem 
su ilgais plaukais ir ilgom kel-

| nėm, jis tarė: 
labdarybei, —j — Dabartėl vienas iš judvie 

jų gali pabučiuoti jaunąją. 

pasileido į kalną! — surikau aš j pažadino ir nustūmė į gatvę, kai 

— Būtų gera, jei į povestuvi
nę kelionę būtų galima važiuoti 
vienam. 

rėdamas gražaus laiko, pasiskai-

rie visi 
lams. 

ruošiami geriems tiks-

Džiaukimės, sugrįžę iš atosto
gų. Pradėkim vėl nuostabios 
veiklos metus, kuriuose tegu ne
trūksta jokių garsių balių, kur 
mes pajėgtume didvyriškai iš
laužti kurkinui koją, kur jokiu 

Advokatas — katė, kuri tvar
ko skirtumus tarp pelių. 

Gyvenimas — tai drabužis, 
nuolat mūsų keičiarr.ac. kuns 
regis, niekad netinka. 

Minutė — laikotarpis, per ku
rį žmona, privertusi vyrą laukti 
valandą, vis dar žada būti pasi-

dr. Adomavičiaus cholesteroliu rengusi. 
nebijodami, galėtume sukirsti po) Gamtom mf>eėjas — kas. lokio 
tris gabalus torto. Taip pat te-';įvytas medin, gėrisi reginiu. 

— Jau pats laikas nešdintis na
mo: jis pradeda demonstruoti filmą 
apie savu atostogas... 

Piei. A. Boro 

gu netrūksta ir lašelio, kad žmo
gus nenutrokštų. 

Vaikai vargšai vėl į mokyk
las išeina, visuomenė varoma iš 
parengimo į padengimą. Ir taip 
ligi kitų atostogų, kitų filmų ir 
kitų paveikslų. 

PAŽANGUMUS 
Žviegdama per kitų galvas braukis. 
Lovin visom keturiom kraukis, 
fisk. ryk. 
Kitieks nieko nepalik. 
Dar net lovį pridaryk. 
Nežiopsok, 
Tvirtai žinok: 

Jei tu kitų neapgausi. 
Tave tikriausiai 
Kiti apgaus, 

. Neanaus. 
Gyvenk tik melu ir apgaule, 
Būk tobulas kiaulė. 
Laimėsi. 
Nugalėsi. 

Seniena 
automobilis. 

tavo išsimokėtas; 

>:•¥:;*> 
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Vedybos — labai brangus bū
das baltiniams skalbti. 

Intelektualas — vaikinas, ku 
ris įstengia gilintis į knygą pa 
plūdimyje. 

Svogūnas — daržovė, kuri ta 

Pesimistas — tas, kuris ne
patenkintas triukšmu, kai proga 
beldžiasi į dūri*. 

Plagiatas — ko nors paėmi
mas iš kokio žmogaus ir pablo-
ginimas. 

Tikra muzikos mėgėja — 
žmona, kuri rankomis ploja, ka-1 
da vyras dainuodamas sugrįžta 
namo apyaušriu. 

Paslaptis — tai kažkas, ką 
moteris visiems pasakoja, kad 
jie kitiems nepasakotų-

Sėkmė — gera lemtis, kuri 

ir su visu suolu, ant kurio sė
dėjau miesto sode, nuklimpau į 
staiga prasivėrusią žemę. Tik sa
vo platybe apsisaugojau nuo vi
siško pasinėrimo atsidariusiose 
žemės gelmėse, — su atsimini
mo šiurpuliu pasakoja auklė, že
mės drebėjimo metu vežiojusi ve
žimėlyje vaiką. 

— Ekranas staiga atsirado ne 
prieš mus, bet po mūsų kojo
mis. Mes žiūrėjome į jį, kaip į 
gilią plačią duobę, — atsimena 
kinematografo lankytojai. 

— Auksinis kąsnis pirmą kar
tą man pats išlėkė iš burnos. 
Tai buvo mano auksinis rūkik
lis, kurį paleidau iš dantų, kai 
pajutau po savim siūbuojančią 
Žemę, — sielojasi biznierius. 

— Prašau. uoŠvele, sėstis, — 
tariau tuo metu, ir uošvė atsi
sėdo ant tuščios aslos. Mat, kė
dė tuo akimirksniu spėjo išspruk
ti iš po jos. Vėliau reikėjo daug 
įrodinėjimų (aprodant visus griu 

miegojau vienų didelių namų prie j čiau pats mirties sprendimą, pa-
duryje, — sako valkata, ir jis 
tikrai buvo labiausiai nukentėjęs 
žmogus. 

— Visuomet buvęs rimtas, dė
dė staiga, mums grįžtant namo, 
ėmė kabinėtis prie manęs, tvars-
tytis už mano drabužių, kaip aki
plėšos vyrai, — toks buvo vie
nos vėjavaikės, turinčios gerą dė
dę, pasakojimas. 

— Eikš šen, aš tave pabučiuo
siu. — tarė ji man tuomet, ir 
nukando man nosį. Ponas teisė
jau, prašau jos nebausti, — mes 
susitaikėme. 

Iš tokių žodžių galite suprasti, 
kaip kartais gali pasitaikyti ste
binančios žinios laikraščiuose 

ėmęs jį iš dingusio žemėje pro
kuroro rankos, — tokie nusikal
tėlio memuarai. 

— Prašau leisti praeiti, — 
mandagiai tariau sutiktajam sto
ruliui. — Labai prašau! — jis 
tarė ir įsmuko į prasivėrusią ša
lia duobę. Aš galėjau laisvai pra
eiti, — pasakoja vienas pilietis. 

— O aš? Gera man visą tai 
juokais aprašinėti, kad aš žemės 
drebėjimo metu buvau už tūks
tančių kilometrų nuo katastrofos 
vietos ir, tur būt, kaip paprastai 
priimta rašytojų "luome", galvo
jau, kaip čia dabar sugraibyti 
pinigų pusryčiams, nesvarbu, kad 
jau visa gerbiamoji visuomenė se 

• » • i j • • 1-;̂  i j niai buvo jau ir po pietų, — bai-apie tai, kad įsimylėję nukando _._ x. J_. _\_J_ 
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Televizija — stebimoji maši
na. 

Tolerancija — leisti kitiems 
eina iš aspiracijos, desperacijos, rasti laimę saviškai, o ne tavlš-
perspiracijos ir inspiracijos. , kai. 

Sėkmingas žmogus — kas ga- j Vizija — regėjimas toliau, ne-
9 dėti tvirtą pamatą iš plytų, gu įmanoma regėti, 
kurias į jį bloškė. Moteris — sutvėrimas, kuris 

Snobas tai bičiulis, išgal- vyrą padaro kvailiu arba kvailį 
ve stato fiziškai, bet griauna so-' vojąs sau protėvius, kuriems jis padaro vyru. 
ciališkai. būtų gėda, jei jie bū-ų buvę re-Į Pasaulio istorija — atlaikų 

Patriotizmas — nusivylimas, alūs. knyga, 
kada užsienietis laimi čempioną- į Simpatija — ką kas paprastai Zoologijos sodas — prieglau-
lą. teikia draugui ar giminei, neno-' dą, kur žvėrys saugojami nuo 

yyraa — ka* dai-jrėdamas jam skolinti piaigu, įžjnonig, 

vienas kitam nosį. 
— Aš tik turėjau nuostoli, nes 

niekas iš manęs siūlomų naujau
sių laikraščių nebepirko. Visi po 
.alandėlės reikalavo laikraščių 
su naujausiomis žiniomis apie pa 
skutinį įvykį. O iš kur aš imsiu 
tokių laikraščių, kad patį redak
torių radau sėdintį ant kamino 
ir karpantį didelėmis žirklėmis | 
n'ą, o visa administracija buv 
apsipylusi savo laikraščių klijuo- 1 
jamais klijais ir negalėjo iš jų 
išeiti, kaip įklimpusios musės, — 
pasakoja laikraščius pardavinė-
jąs vaikinas. 

— Mane jau norėjo karti, bet 
aš labai nustebau, pamatęs, kad, 
vietoje manęs, į paruoštą kilpą 
įkišo galvą ir pasikorė pats bu
delis, o aš likau sėdėti ant po 

j manimi parvirtusio kunigo ir, tu* 

gia šio rašinio autorius. 
Ar. Vi t 

Ar giedra, ar lynoja. 
Visi js^suct sjian ttoja. 


