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Siame numery 
Slapti sovietiniai įstatai, 
liečiantys religija^ 
Br. Kaslo knyga apie 
Baltijos kraštu vienybe. 
Senovės lietuviu rel:gijos 
architektūriniai pėdsakai Vilniuje. 
Nauji Bernardo Brazdžionio eilėraščiai. 
Viešnage pas Bernarde Brazdž'onį 
fr visa kita jo 70 metu sukakties proga. 
Čiurlioniečiai dainuoja, groja, šoka 
ir gieda Chicagoje. 

KNYGA PEE BALTIJOS KRAŠTŲ VIENYBE 
VYTAUTAS VARDYS 

THE BALTIC NATIONS - The 
Quest for Regionai Integratien and 
Political Liberty. Estonia, Latvia, 

j Litbuania, Finland, Poland. Brcnis 
i J. Kasias, Dr. Jur. of the University 
' of Strassbourg (France). EURAME-
jRICA PRESS, Pittsr'on, Pennsvhu-
jnia, 19766. ISNB 0-916876-01- Library 
į of Congress Catalog Card No 75-
| 43434. Leidinys didesirio formato, kie
tais viršeliais, 332 psl., kaina 12 dcl.. 
gaunamas ir "Drauge"'. 

Kertine parašte 
Slapti sovietiniai jstatai, 
liečiantys religiją 

Užsienį neseniai pasiekė ypa
tingos svarbos dokumentas — 
slaptų sovietinių įstatų dėl reli-
g-HtMĮ kultų rinkinys. Šis rinkinys 
dabar yra žurnalo Religion in 
Cotnmunist Land (Religija ko
munistų Šalyse)redakcijos ranko
se. Žurnalą leidžia Kestono kole
gija, religijos ir komunizmo stu
dijų centras netoli Londono. 

Pasak žurnalo redaktorės Kse-
nios Hovvard-Jchnson, įstatų 
rinkinys buvo slaptai išsiųstas iš 
Tarybų Sąjungos britų adresatui. 

I kunigo Zdebskio klausimą 
dabar atsakys slaptieji "Įstatai 
dėl religiniu kultų'*, kuriuos ruo
šiamasi išversti ir į lietuvių kal
bą. 

T a m e pačiame pirmajame 
Kronikos numeryje pasirodė Vil
niaus arkivyskupijos kunigų pa
reiškimas, kuriame jie rašė: 

"Iš viso liaudies teismų elgse-

Jau kuris laikas nesame tu
rėję angliškos monografijos 
Lietuvos klausimu. Kol ruošia
mas naujas knygų apie Lietuvą 
derlius, džiugu kad pasirodo 
knygų aplamai Baltijos valsty
bių, t . y. Estijos, Lietuvos i r 
Latvijos temomis. Kelias jų, 
Problems of Mininaticns, Bal
tic History ir kt., išleido Balti
jos kraštų studijoms skatinti I Lietuvos 
draugija. Kitos pasirodė priva- \ vystymas 

| čiomis pastangomis. Tarp jų j jįmaį. Lyginamesk studijos 
I yra žinomo vokiečių istoriko; taipgi padeda geriau nusakyti 
i Georg von Rauch The Baltic ' Lietuvos vietą tarp kitų Balti- Į 
j Sta tes , vokiškam originale iš- j i o s ar Europos valstybių. Ta 
' leista, 1970 m~, o angliškai Ka- į vieta daugeliui <3i!I atrodyti sa- Į 
I lifornijos universiteto leidyklos į vaime suprantama, tačiau iki 

Berkeley išspausdinta 1974 m-j pat paskutiniųjų laikų vokiečių 
Labai įdomi yra suomių istori- j istorikai (skirtingai nuo diplo-
k<5 Seppo Myllyniemi knyga, j matijos ar teis s specirJistų) 
vokiškai, apie nacių okupaciją i Lietuvos netraktavo kaip Balti-

bibliotekos "Ptehingtone spe
cialistai (A. Sprudžs ir I. Ka-
vass, red.) . Nepastebėta liko 
žurnalinė periodi ... pvz., kelių 
strp. apie Baltij- kraštų vi
daus ir užsienių politiką pasi
rodymas tarpti: t nes reputa
cijos East Europ žurnale 1974 
metais. Prie šių bendrinių paly
ginamųjų Baltijos valstybių 
studijų priklauso ir profeso
riaus Broniaus J. Kaslo studi
ja The Baltic .' s: The 
Quest for Rcgior. ū Lt grmtion 
and Political Liberty. 1975 m. 
išleista Eurarro .ja Press lei-

; dyklos Pit ts ton, Pa. Pp. XIII 
+ 319. 

Palyginamųjų studijų apie 
| Baltijos kraš tus pasirodymą 
| reikia sveikinti v'en dėl to, kad 
! regiono fone rySkiau atsišviečia 

paveiksiąs, jes ičsi-
problemos ar laimė-

sprendžiant 

Baltijos kraštuos. Tai katego
rijai priklauso Baltijos kraš
tams, teisingiau — baltų rašy
tojų kūrybai pašvęstas specia
lus, s toras Bcoks Abroad žur
nalo numeris, redaguotas pro
fesoriaus įvaro Ivasko. Reikia 

tikinčiųjų bylas, taipgi pažymėti William G. 

jos valstybių 
kraštai vokieč: 
vo Estija ir La 
tuva. Pirmasis 
žengė, tai yra, 

ialies. Baltijos 
istorikams bu-

vija, bet ne Lie-
Rubikoną per- j P r o f - *• B r o n i s J- K a s l a s 

.ietuvą i lygina- j 
mąją baltų kraš tę istoriją įjun- knygon jima ir Suomiją su Len-
gė jau minėtai 5 von Rauch, kija. Jis taip pat nė ra (nors ki-
Ealtų istorinė? kemisiios Vo- ; ta is atžvilgiais ir palieka) vien 

Nuotrauka K. čikoios 

na, 
būna stulbinanti: teismai (ir Hein leidyklos Buffalo mieste kietijoje pirmi "inkas, Kielio un- apžvalginis darbas"; jo tema 
jiems panašios įs 'a ;gon) dažnai perspausdintą Baltijos kraštų to emeritas. specialus regionalinės integra-
remia:i kažkokiom! 
(net ir tzrybiniams juristams ne-
ž'nomcmis) instrukcijomis ir 

pie kelius, kuriais ji atėjo. Tokie j baudžia už jų nesilaikymą (pvz.., 
dalykai yra pavojingi. Įstatų r in- jkun . Šeškevičiaus byla Molėtuo-

"Aš mačiau tą knygą", pareiškė 
ji, "bet negaliu painformuoti a-

slaptomis politikos studiją, kurią Keršte- ; Profesoriau.s Kaslo veikalas c į j o s j r politinės laisvės sąryšie 
no komitetui prieš ištisą gene- y r a da r p la tesnės apimties, klausimas. Tai intriguojant 
raciją buvo paruošę Kongreso Šalia trijų Baltijos seserų, jis problema. Knygos autorius yrr 

mūsų mokslo ir v isuomene 

kinyje yra visai naujos medžią 
gos. Kiek mums žinoma, Vaka
ruose tėra vienas šios knygos eg
zempliorius". 

Kestono kolegija praneša, kad 
1971 metais buvo išspausdinta 
21,000 slaptosios knygos "Įsta
tai dėl religinių kultų" egzemp
liorių. Kiekvienas jų yra nume-1 
ruotas, kad būtų lengviau atsekti 
pradingusią kopiją. Angliją 
pasiekusio egzemplioriaus nume
ris yra ištrintas. 

Žurnalo "Religija komunistų 
šalyse" tvirtinimu, Anglijoje 
gautas tarybinių įstatų rinkinys 
teisiniai pagrindžia įvairius reli
gijos persekiojimo būdus, apie 
kuriuos nuolat praneša užsienio 
spauda. 

Lietuvos tikintieji jau seniai 
spėjo, kad religiją persekiojantys 
sovietiniai pareigūnai vadovau
jasi slaptomis instrukcijomis ir 
taisyklėmis. Apie tai pakartotinai 
informavo ir Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronika. Jau pirma
jame Kronikos numeryje buvo 
išspausdintas kunigo Juozo 
Zdebskio paskutinysis žodis teis
me, kur jis taip kalbėjo: 

'"Man taip pat nepavyko išaiš
kinti, kur yra paskelbtos 'įsta
tymais numatytos taisyklės'? Nei 
tardytojas, nei Vilniaus juridinė 
kofiiulLacija į šį klausimą neat-

•-•'• 

saki" 

se, kun. Zdebskio — Kaune, kun. 
Keinos — Varėnoje). Tarybiniuo
se teismuose vaikai tardomi, ver
čiami būti liudininkais net prieš 
jų pač.'ų ir jų tėvų norą, o kartais 
verčiami net ir klaidingai liudy
ti.. ." 

Todėl pareiškimą pasirašiusie-
50 kunigų prašė Leonido Brež

nevo: 
"Panaikinti visokiausias mums 

nežinomas slaptas instrukcijas, 
liečiančias religinį gyvenimą". 

Šį prašymą buvusiam Religijų 
reikalų įgaliotiniui Rugieniui 
1972 m. kovo mėn. priminė Adu
tiškio parapijos klebonas Lauri
navičius: 

"Instrukcijos, pagal kurias 
tvarkomas piliečių gyvenimas, 
turi būti visiems žinomos. Visur 
galioja dėsnis: 'Nepaskelbtas į-
sta tymas nesaisto'." 

Kunigas Laurinavičius pabrė
žė: "Jūsų žinioje įstatymai ir teis
mai, potvarkiai ir slaptos ins-
trukc'jos. jėga, kalėjimo raktai, o 
mano pusėje tik nesenstanti tie
sa, su kuria jūs nesiskaitote". 

Tai tik keli pavyzdžiai iš Lie
tuvos tikinčiųjų patirties. Slaptų 
sovietinių įstatymų rinkinio pa
tekimas užsienin yra reikšmingas 
įvykis lietuvių kovoje už pagrin
dines žmogaus teises. Anglų 
dienraštis Manchester Guardian 

j^Nukelaa j 2 įsL) 

žmonėms gerai pažjstamas Wil 
kes Barre kolegijos istorijos 
profeeorius ir ilgametis istori 
jes departamento vedėjas Bro 
nius Kasias. Taip jį pažįsta jau
nesnieji jo bičiuliai ir skaityto 
jai. Vyresnieji prisimins Broni; 
Kazlauską, prieškario metair 
baigusį Kauno un-tą ir Strass 
burgo universitete įsigijus' 
tarptautinės teisės doktorate 
už darbą apie Baltijos antantę 
kuris buvo prancūziškai išleis 
t a s Paryžiuje 1039 metais. Ka
ro metais profesorius Kaslar 
dėstė Kauno universitete, o at 
vykęs į Ameriką 1947 metais 
nuo 1949 metų Wilkes Bar r : 
kolegijoje dčstė politinius 
mokslus ir moderniosios Euro 

iš dokumentinės — dabar saky
tume — archvvinės medžiagos 
Knygoje yra penkios dalys; 
skyrius, kuriamo randame vis Į 
penkių kraštų istorinę apybrai
žą; jį seka Baltijos kraštų pa
stangų apsijungti į Baltijos 
uniją aprašymas. Trečiajame 
skyriuje autorius analizuoja 
priežastis ir nusako procesą, 
kuriuo į antantę apsijungė tik 
t rys valstybės, Esti ja, Latvija 
ir Lietuva. Ketvirtajam? ran
dame gana bendrini šios antan
tės konferencijų aprašymą, gi 
penktajame — teisinės šios an
tantės prigimties nagrinėjimą. 
Šeštasis skyrius skir tas Balti
n s valstybių antrajame pasauli
niame kare apžvalgai ir Lietu
vos okupacijos 1940 m. politi
nės ir teisinės situacijos anali
zei. Tokia knygos metrika. Pa-

Lietuvos apžvalga bei priedai šį 
įspūdį nuneigia. Tokios koncen-
centracijos knygoje nėra, nors 
bent keliose vietose autor ius 
apgaili, kad 1918-1922 meta is 
nepasisekė sudaryti Baltijos 
unijos pagal estų (Pusta) a r ki
tų projektą. Kol dar vyko ko
vos prieš bolševikus, tol da r ėjo 
kalba. Kai Maskva — labai 
jpidriai iš savo taško pasielgda
ma — padarė iš esmės separa-
tines taikąs su atskiromis vals-
•vbėmis, kalbos nutrūko. Auto-

iriui atrodo, kad dėl šio nepasi-
i sekimo labiausiai kalta Lenki
ja, Vilniaus prijungimą prie 
Lenkijos laikydama svarbesniu 
tikslu negu tokios plačios uni-

j jos sudarymą. Lietuva, mat, ne-
: bedalyvavo pasitarimuose po 
Vilniaus okupacijos. Tačiau ne 

: regiono istorikams, p\ z. garsia
jam Toynbee, kalta buvo Lietu
va, kad po visų sunkumų su 

j Lenkija atsimetė, taip sakytu
me, iš draugystės. Autor iaus 
pažiūra tačiau atrodo perspek
tyvoje teisesnė, nes Lenkija ne
turėjo nei jėgos, nei vidinės są-

I rangos pasidaryti tokios unijos 
centru, kaip tai batų reikėję. 
Dar daugiau, Lenkija nebuvo 
t ikra dėl savo identiteto ir svy
ravo tarp vokiečių ir alijantų 

J tarptautinėje arenoje. Labai 
i liūdna tai sakyti apie šią hero-
*jiską*"ir daug iškentėjusią tau
tą, tačiau Lietuvos d\arai , duo
dami lenkams Pilsudskį ir ki
tus vadovus, nedavė naujo Jo 
gailos, kuris pajėgtų suvienyti 
lenkus su lietuviais ir apjungti 
visas žemes ir jėgas taip, kad 
1410 metais pasidarė galima 
Žalgirio pergalė. To pakartot i 
prieš Rusiją moderniaisiais lai
kais ("Vyslos stebuklas" buvo 
tik laikinis) nepasisekė: per 
ankstyvoje stadijoje buvo visų, 
Įimant ir lietuvius, nacionaliz
mas. Nei lenkų nei lietuvių na
cionalizmas nebuvo dar subren
dęs ir tuo meta, kai abi savo 
laiku broliškas tautas užgriuvo 
nelaimės. 

Skaitytojas ras naudingą, 
autoriaus duodamą, Baltijos an
tantės gimimo ir jos darbų ap
žvalgą. Net ir šiame rėme — 
kaip ir Andersonas yra teisin
gai rašęs — pasiektame t ik 
1934 metais, t rys mūsų vals-

i tybės neišvystė glaudaus bend
radarbiavimo beveik iki pat ga
lo, t. y. 1940 m. pradžios, ka i 
jau buvo per vėhi. Konferenci
jų apžvalgos rodo, kad daug bu
vo kalbama apie įvairius pasi
keitimus, standartizacijas, mui-

pos diplomatinę istoriją. Šios 
knygos išleidimo m e t a s Kasias j simo. 
pasitraukė iš keler i jos kaip j Tasai klausimas, kurį ruito-
profesorius emeritas. | r į u s teziniu būdu įjungė j kny-

Ši knyga liudija, kad produk- ! gos antraštę, yra iš tikro svar-
tingumas nepriklauso nuo am- bus istorikui. Lietuviškoje llte-
žiaus. Prieš porą nosC% 1973- ra tūroje jisai nėra susilaukęs 
šiais, Ncw Yorke pasirodė ir pakankamo dėmesio; labiausiai 

tų problemas ir t. t., bet tos kal-
rasyta jinai sklandžia kalba ir •. „ ., , - - - ., , „ . 

. . * . boa buvo kartojamos iš konfe
rencijos į konferenciją, paro
dant, kad žodžiai nebuvo tam
pantys darbais. Mūsų autor ius 
nenagrinėja šio lėtumo priežas
čių, išskyrus politines Lietuvos 
problemos. Bet ir čia likimas, 
kuris buvo latvius ir lietuvius, 
o taipgi estus ir lietuvius atsky
ręs prieš šimtus metų, dar t ik 
vos vos buvo visus suvedęs 
krūvon. Bendras likimas d a r 
nebuvo pajustas, — nors jis j a u 

įžvalgiu istoriko žvilgsniu, to
dėl ja gerai pasinaudos i r tie, 
kuriems Baltijos regionas ne
pažįstamas, o taip pa t ir tie, ku
rių žinios neapima specialaus 
Baltijos kraštų vienybės klau-

vystėsi labai 

Susitikimai ir pasitarimai Penktoje Pabaltijo Studijų 
reuuuc vedėja* i. Gaiguiis (kairčje) ii p;cf. V. \'u:~. 

i 

ferencijnje. AABS 
uvęs AABS prezi-

egzistavo nuo 1910 metų. nors 
Gcr-j apie jį y r a rašęs latvis istori- Baltijos kraštų nepriklausomy-

' kas Edgar Anderson, kurio ar- j 
chyvais dokumentuotos studi-1 
jos yra norėjusios per L'Jua-l 
nus ir ki.us žurnalus. Kaip šią | 
temą traktuoja profesorius 
Kasias? Iš pirmo žvil-io atro- š a l b u s naudingos, tačiau j isai 
dvtų, jog jisai jungia čia studi-; n i e k o nebepadeda nagrinėjamai 

toriui nesvetima. Ją, tą temą,: juo jamų penkių kraštų laisv? t e rf J ; ^™o, maro manymu. 
Tačiau kencentra- vCik^l° i knV& i J e t i i r t 2 ^ ^ jisai paiista gerai, i r ne t ik iš su jų unija. 

kita jo knyga, The USSR 
man Agyrcssion against Li-
thuania, kurioje j i sa i pateikė 
parinktus dokumentus, liečian
čius vokiečių — sovietų santy
kius ir Lietuvos valstybės žlu
gimą 1939-1940 motais. 

Taigi knyges t ema mūsų au-

bės laikotarpiai 
paraleliai. 

Šeštojo skyriaus įjungimas į 
knygą kai kuriam skaitytojui 

...-^auka 5r. Roz&o' Sjjaužcustį čaltiniUj bet taip patįCija j Balu^os antantę ir vėliau Į .(Nukelta j 4 pusi i 
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Senovės lietuvių religijos architektūriniai pėdsakai Vilniuje Kertine paraitė * * 

POTIJLAS RĖKLAITIS 
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"Istorinis faktas, kad Lietuvos 
kunigaikščiai ir daiis įu pa-j 
lydovų net iki 1386 metų buvo 
pagonių religijos, iškelia kiausi-
mą, ar nebuvo viduramžių lietu
vių pilyse pagonių kultiškų pa
statų ar panašių kultinio pobū
džio įrengimų. Popiežiaus Urbo-1 
no Vt bulė iš Perugijos 1388 m.! 
apie pakėlimą vienos Vilniaus! 
pilies bažnyčios į katedrą labai! 
aiškiai kalba apie stabų garbini- į 
mą ir pagoniškąją lietuvių šven-! 
tykią: "...in ąuadam loco popu- į 
loso Wilna nuncupato, in qua-
tam ipse rex ante baptisma hui-
usmodi qua Litwani et allie infi-
•deies in quodam fano vana deo-
rum et ydolorum numina super-
sticiose colebant, huiusmodi fa
num subvertii, ydola corrfregit 
et comminuit frustratim.' Lietu
viškai: "... vienoje tirštai gyve
namoje, Vilnium pavadintoje 
vietovėje, kurioje tiek pats kara
lius prieš šitokį krikštą, tiek lie
tuviai ir kiti netikėliai vienoje 
šventovėje niekingas dievaičių ir 
stabų dievybes prietaringai gar
bino, šitokią šventovę sugriovė, 
stabus sužnekino ir į šiputfus su
triuškino. Toje pačioje vietovėje 
šventos ir nedalomos Trejybės 

bei Šlovingos Dievo Gimdytojos Į ^ ^ ^ M__ tos ^ ^ ė j e , j pastatui, kurio planas vra lygiai 
Mergelės Marijos ir p a l a i m i n t o j e __vn . j ^ . ~ a T b i n t ų . bet; kvadratinis: 22.6 v 22.6 m. Taip 

, r r —•———»*«—»«_• 

lr4_'w f**iiį;<jtb o«*c 

Ii 

tįįf fį 04 * 
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iki vėlyvųjų viduramžių (XIV 
XV amž.). Todėl lietupvių sak
ralinė pagoniškoji statyba iš me
džio ir akmenų galėjo priimti kai 
kurių Vakarų bruožų. Bet ir pa
gonių tradTe'fa galėjo paveikti 

! pirmąją krikščionių statybos fa-
į zę. Priešjogailinių pastatų Vil-
i niaus katedros požemiuose isto-
! rija dar apgaub'a šydo. Nauji ty

rinėjimai jį netrukus praskleis. 

Iliustracija rodo Arkonos ir 
Vilniaus šventyklų palyginimą. 
Viršuj Arkonos šventyklos pla
nas ir va :zdas pagal L. Niederle 
rekonstrukciją. Žemai kairėje Ar
konos šventyklos pamatai atkas
ti C. Schuchardto. Dešinėje 1973 
m. Vilniaus katedros požemiuose 
atrasto seniausiojo kvadratinio 
mūrinio pastato planas. 

(Atkelta iš 1 psl.) 

rašo, jog ši knyga bus nepap
rastai vertingas ginklas Vakarų 
dvasiškiams, norintiems suprasti 

ją ' 'prasimanymų ir šmeižtų or
ganu". Ir užsien'ečiams, ir lietu
viams slaptieji "Įsta'ai dėl religi
nių kultų" dar sykį patvirtins 
"Kronikos autentiškumą,. b?i 

^•c^v .;•>••* i.-->-.v^-' : 

ru dalyku, nes esą mes nežino-i fragmentai priklauso vienam ; garijoje atrastoji senovės trakų 

kankinio Stanislovo garbei (jis) 
pastatydino (vieną) bažnyčią ir 
ją pakankamai aprūpino. (Verti
mas iš lotynų kalbos prof. dr. A. 
Rūkšos). 

Sakinio žodžių mįslė 

sovietinių organų teisių pož u , ; M t i V : r n u r n q i r d a r labiau? susĄ--
irelig:ją._ ryšium su * b gal: gft, ;,_._ £ Į a u . , r ; t o t ą . 
sikeisti ir va.onecių taKti-ca' 
— jie gali rradėti mėg nti k;tai~ 
būdais už arti kalinamuosius 
krikščionis komunistų valdo
mose šalyse. Sovietiniai organai 
visokiais būda :s stengėsi 'r te-
besistengia sumažinti "Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronikos'' 
vertę užsienio akyse, vadinadami 

Tai te*kia ypa ingos reikšmės 
ir Chicagoje netrukus casirody-
siančiai trečiajai "Kronikų" rink
tinei. Ir primena mums visiems, 
kad "Kronikos" platinimas, ver
tima: į kitas kalbas be' jos rėmi
mas yra ypatingai svarbus mūsų 
uždavinys. 

K.Ž. 

KNYGA APIE 
BALTIJOS KRAŠTŲ 

VTENYBC 
(Atkelta iš 1 psl.) 

("preface") su JAV, Praaeūzi-i 
jos i r kt. istorinių dokumentui 
laisvės definicijomis. Savyje vi-1 
s a t a i vertinga, tačiau knygos j 
pagrindinei temai t a i nieko ne- ! 

TeL PR 8-3229 
DR. ANKA BALIUKAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES m 

GėRKLES LIGOS 
2858 West 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

DR. K. G. BALUKAS 
AkuScrija Ir moterų Iiqos 

Ginekologine Chirurgija 
6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medicsl Boilding). TeL L.C 5-6446 

į Priima. l igonius pagal susitarimą. 
i Jei neats i l iepia , skambint i 37 4-8004. 

TeL ofiso ir boto: OLyrapie 2-415* 
0R. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50tfc Ave., Cicero 

Kasdien 1-8 vai. ir 6-8 vaL vak 
išsrkvrus trečiadienius. 

ŠeStadiemais 12 iki 4 vai. popiet . 

TeL REliance 5-1811 u 
DR. WALTER L KIRST8K 

(Lietuvis gydytojas) 
3925 West 5»th Street 

Vai.: pi irmad. , antrad., k e t v i r t a i , tr 
penktad. nuo 12-4 va., popiet ir 6-£ 
vai. vak. Trec. tr šeštad. uždaryta 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marquet te Medlcal Center 
6132 So. Kedzie A v e n u e 

VaL: pirmad. , antrad. Ir ketvirtad 

"Šiuos popiežiaus bulės žodžius 
galima įvairiai;, aiškinti. Žiūrint 
iŠ Romos perspektyvos, rtTrSigit-
žimui nuo pagonybės faktui api
būdinti, gal b į t , buvo tik reika
linga pasinaudoti mediteraninės 
kultūros terminais (stabai, šven
tykla), kai tie žodžiai nebu
vo paremti autentišku tolimojo 
krašto pažinimu. Galima taip 
pat manyti, kad lenkų iš Gniez-
no ar Krokuvos Šv. Sostui suteik
tos informacijos apie pagonybę 
Lietuvoje buvo gandų apipintos. 
'Alii infideles' (kiti netikėliai) 
galop galėjo reikšti stačiatikius, 
kurių Vilniuje ir net pačiame ku
nigaikščio dvare jau buvo, tokiu 
atveju cituotieji žodžiai apie "fa-
num" (pagonių šverrtykią) Vil
niuje j-eikštų tik klaidingą aiški
nimą iš Vilniaus gautos žinios 
apie įvykusį sugriovimą vienos 
cerkvės Vilniaus pilyje? Betgi 
Dlugošas (apie 1455-80) taip pat 
aprašė pagonių 'vyriausiąją 
šventyklą' Vilniuje, o nuo Stryj-
kovskio (1582) visa senoji lokali
nė istoriografinė literatūra kar
toja žinią apie Perkūno šventyklą 
ŠU aukuru ir stabais, kurie 
1387 m. buvo pašalinti naujos 
katedros statybai pagal Romos 
krikščionių kultą... Iš kitos pusės 
naujoje istoriografijoje neperse
niausiai buvo įsigalėjusi nuomo
nė, kad senovės lituvių (ir kitų 
baltu) religija neturėjusi antro- į 

religijos šventykla yra taip pat 
kvadratinio plano. Garsi slavų 

nesidafydintų jų atvaizdų. Kodėl j pat atrasta, kad šie kvadratinio Ruegeno salos rytiniame iškyšų-1 prideda. Reiškiant k i tas pagei-
\isos kitos indoeuropiečių tautos plano fundamentai turėjo "kam- lyje. aukštai ant uolos stovėjusi davimus, būtų buvę, manau, 
senovėje gaminosi stabų ir statė-į puose kontraforsus — atramas ir senovės slavų tvirtovė Arkona. naudingiau, jei autorius, duoda
si šventyklų, kodėl vieni tik bal- j sudarė pamatus nežinomos pa-' Pilies viršūnėje stovėjo pagonių \ m a s gerą bibliografinį sąrašą, 
tai to nedarė? Jei buvo daroma-j skirties kultiniam pastatui; pagal šventykla, ku rą sugriovė danai į nors , aišku, ir nepilną, būtų TeL Ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233 
si stabų, tai buvo reikalinga ir \ mūrijimo techniką ir padėtį pa-, 1168. Patikimas danų kronistas I pateikęs ir daugiau išnašų kny- j | )R PETER T BRAZIS 
jiems priklausančiu dievybės į statas vra pats seniausias už vi-j istorikas Saxo Grammaticus savo I goję randamiem f ak t am ar tvir- p v n v w i i * < ! m rarroT-cn-Ac. 

_ _ _ 1 . ___ TMt^; i_.__.l_ ___ ____ ' T-._ _.:•__ :___:_ •__-_ .<-__..-.:_ i ___•__• _ i i __ , __. •_-, . **" *-'* lAJJAiD I K C r l i K U K U A S 

6 iki 7:30 va i . vakaro . 
Šeštad. nuo 1 iki 3 vai. 

Paga l sus i tar imą. 
Oriso telef. W A 5-2670 

Rez id . tel WAIbrook 5-3048 

butu - namų. Didesnio masto] sus kitus Vilniaus katedros sta- Danijos istorijoje, parašytoje i t in imam dokumentuoti . Dabar 
šverrtvklos — maldininkiĮ susi-j 
rmknuu «uife negalėjo būti sta-] 
tomos. bet mažesni namai, Tp& 
našaus pobūdžio, kaip pilyse pa-] 
kartotinai rasti kvadratinio pla
no, rnegaroniškos formos klėtys 
ir gyvenamieji nameliai labai tik
tų j pilių architektūrini - urba
nistine vaizdą. Taigi, mažos 

tybų mūrus, kurių fragmentai' 1216-19 m., smulkiai aprašo Ar-
taip pat buvo atrasti rūsiuose, konos slavų pagonių šventyklos 
Atrastieji kvadtarirrro pastato t išvaizdą ir jos sugriovimą, kurio 
fragmentai tuo tarpu datuojami.} jis pats buvęs liudininku. Šven-
XHI-XTV amž. fo vidaus išfla-
navimas dar neišaiškintas. Lig-j 
šiolinius tyrinėjimų duomenis 
paskelbė N. Kitkauskas ir S. Ab-
ramauskas leidinyje "Architek-

apirrfties pagonių šverrry'klas pi-j tūra ir miestų statyba" 4. tome, 
h'se reikia prileisti. Ar 1387 
m. Vilniaus pilyje sugriautasis 
"fanum" buvo tokio pobūdžio 
pagoniškoji šventykla ar seno
vinė cerkvė. mes šiandien 
dar nežinome, bet vėlesni kas-
nėįimai gali šiam klausimui į-

1975 metais. Atkreiptinas dėme
sys, kad senasis kvadratinis pa
statas turėjo tik vieną įėjimą ir 
jam trūko sanktuarijumo arba 
altoriaus apsidės, taigi būdin
giausiu krikščioniškosios bažny
čios (vakarų ar rytų apeigų) po-

nešti šviesos". (Šitaip rašiau žymia. Ši aplinkybė kalbėtų už 
1958 m. mano darbe, kurio sant- į prielaidą, kad 1973 m. Vilniaus 
ranka išspausdinta metraštyje 
"Commentationes Balticae" VI-
-VII tome, studijoje "Burgkir-
chen in Litauerf*, Bonn 1959 m.; 
ten ir atitinkama dokumentaci
ja.). 

Kasinėjimai atranda 
kvadratinį pastota 

1968 m. Vilniuje atnaujinti 
katedros požemių — rūsių nauji 
tyrinėjimai, kurie tęsia lenkų ty
rinėjimus, darytus 1931-1937 m. 
1973 m. katodrOs vakarinėje da
lyje požemiuose 2,30 metrų gi
lumoje keliose vietose buvo at
rasti mūrų fragmentai sudėti is 

katedros požemyje atrastasis pa
statas buvo senovės lietuvių 
šventykla, tasai "fanum", kuris 
šaltinių liudijimu buvo nugriau
tas. Lietuvos valdovams 1386 m. 
oficialiai priėmus Vakarų Baž-

j nyčios krikštą. 

tykia buvo pastatyta iš medžio 
(materia l igneum), bet labai 
elegantiškai (opere elegantissi-
mum) , ji turėjo dvigubą aptvėri
mą (ipsum vero fanum duplex 
septorum ordo claudebat) ir tik 
vieną įėjimą (unicurn in eo os-
tiom intraturis patebat) . Slavų 
senovės tyrinėtojas čekas Lubor 
Niederle, remdamasis Saxo 
Grammaticus aprašymu, pateikė 
Arkonos rekonstrukcinį šventyk
los plano ir vaizdo piešinius, o 
vokiečių archeologai Carl Schu-
hardt ir Rohert Koldevvey 1921 

jų randame labai šykščiai. Taip 
pa t labai bū tų norėjęsi, kad ša
lia tų originalų profesorius bū
tų daug daugiau panaudojęs 
diplomatinę korespondenciją, 
kuri jam, maty t , buvo prieina
ma, o taip pat Est i jos užsienio 
reikalų minister io Selterio už
r a šus apie estų-sovietą derybas 
bei savo paties, Kaslo, dienoraš
tį i r užrašus, kuriuose esama 
Kazio Bizausko i r kitų to laiko
ta rp io Liet«vos politikų raportų 
ir t . t . Nors autorius ir patikina 
nvus, kad nesą esminio skirtu
mo t a rp jo aprašymo ir Bizaus
ko raportų, tačiau mūsų istori
jai b i t ų d a u g pasitarnauta, lei
džiant kalbėti Bizauskui ir pa-

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

Antrad., penktad. 1-5, trec. ir šeštad 
tik sus i tarus . 

pomorfinių vaidinių, buvo gry-j lauko akmenų ir rusvos spalvos 
na: spiritualistinė, garbinusi tik 
gamtos jėgas, bet ne stabus, ne
turėjusi ir šventyklų. Archeolo
giniai kasinėjimai, tiesa, patvirti
no buvimą kultui pašvęstų pilia
kalnių, be to kasinėjimai, pada
vimai ir istorinės žinios leido nu
statyti buvimą daugelyje Lietu
ves vietų švmtu miškeHu. kalne
liu, vilu. pusiasalių ir pan. Šven
ta* vietas gamtoje, be laidojimo 
paskir'k's. vad. aikais (plg. E. j 
Stu-ms. Die Alkstaetten in Li-
tauen. Hamburg 1946). Jeigu, 
priešingai, būtų prileidžiama, 
k*d senovės Irtfin-i;! idolatrija 
ners ncgrtlims. tada popiežisrus 
TTrbono VT bulės ir Dlugošo bei 
S!ryĮko\'skio Sodžiai apie šven 

skiedinio. Išaiškinta, kad šitie 

Arfeorai ir Vilnius 

Senovės lietuvių religija nega
lėjo būti visiškai izoliuota rroo 
kitų antikės pasaulio religijų ffa'-
kos. Ją. kaip ir bakų tautų kai
mynų slavų religiją, veikė keltų, 
Viduržemio ir Juodosios fūros kul
tūros. Atkastosios prieškrikščio
niškojo laikotarpio šventyklos 
daugelyje kraštų už Romos im
perijos ribų turi panašumo. Bul-

m. atliko Arkonos kasinėjimus į čiani to pat ies laikotarpio Kas-
(plg. Schuchardt: Arkona, Reth- lui. 
ra, Vineta. Ortsuntersuchungen ; 7 7 ^ Baltic Nations yra gra-
und Ausgrabungen. 2. verb. Aufl. j į ^ •„• rūpest ingai išleistas la-
Berlin 1926), kurių metu buvo fcai naudingas darbas . Kaip is-
atkaksti kvadratinės šventyklos torinis veikalas, j isai mums bu-
pamatai apie 20x20 m. sudėti i š . t ų d a r naudingesnis, jei auto-
lauko akmenų, ant kurių stovėjo Irius būtų išvengęs noro apra-
danų sudegintoji šventykla iš gyti viską, o vieton to būtų 
medžio. Atitinkamai Saxo . koncentravęsis į vieną, kiek ga-
Grammaticus aprašymui b u - j i n n a labiau archyvine medžia-
vo rasti likučiai 3 stulpų ir pašto- Į ^ paremtą temą. Tačiau ir da
lo, ant kuria stovėjo 9 metrų j b a r busime jam dėkingi už Bal

t i jos k raš tų interesų tarp dvie
jų karų aiškią analizę ir ūž įvai-

Dr. A m . Rudoko kab ine tą peremč 

DR. EDMVKD E. GIARA 
OPTCMIETRISTAS 

2799 We*t 51st Street 
TeL — OR 6-3400 

VaL: pagal susitarimą: ptrmad. ir 
Ketv. 1-4 Ir 7-9; antrad. ir penkt. 
10-4: šeštad. 1C-3 vai. 

Ofs. teL 735-4477; Rez. 246-2839 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CmRURGE 

Specialybe — Nervą Ir 
Emoe i inčs l igos 

C R A W P O t U ) STEIHCAL BUTLDINO 
6449 So. P u l a s k i R o a d 

Valandos pagal susitarimą. 

Rezid. teL — 01 8-6873 
DR. W. M. EISM-EISINAS 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GlNEKOLOGTNfi CHIRURGIJA 
6152 So. Kediie Ave. WA 5-2670 

Valandos pagal sus i tar imą . Jei ne-
atsiHepia skambint i : Bfl 2-0001. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRUROft 
KtDCKTC I R VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
M K D I C A L Iii; i l>DIXG 

7156 South \Vestern Avenue . 
Valandos: Kasdien nuo 10 va., ryto 

iki 1 vai. popiet. 
Ofiso te l . R E 7-1168: rezM. 2 3 » - 2 » l t 

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

( 7 1 - o s ir Campbel l Ave. k a m p a s ) 
Va!.: p irmad. , antrad. , ketv ir ta* , b 
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik sus i tarus 

O P T I C A L S T U D TO 
V I O L E T A R A R O S A r r * 

7051 So, \Vashtenaw. Tel . 778-«76f 
Pr i ta iomi akinia i pagal gydyto jų 

receptus. 
Didel is ak in ių r£mų pas ir inkanas . 
Vai.: pirm., antr.. penkt. 10 -6 :10 

Ketv. 1-8 v. vak. šešt . 10-4 v. D. P 
Treč iadienia i s uždaryta. - f 

aukščio slavų dievybės statula, 
stabas, kuri danai nuvertę su
naikino. Arkona buvo pati pas- r ius priedus, t a r p kurių yra ir 
kutinė slavu 
ant Baltijos ji 

Lietuviai i 

tvirtovė 
iros krantu. 

šventvkla ^ ^ valdžios pasisakymai, iš
reiškia Baltijos valstybių oku
pacijos nepripažinimą Helsin-

agonybę išlaikė n e t . k i o konferencijos aktu. 
_ . , _ 

DR. A. B. DLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West 16Srd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso teL — PR 8-2220 
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 

J O K 6 A 
V A I K Ų L I G O S 

2656 West 63rd Street 
Pirmad. , antrad., ketv ir tad . ir penkt. 
nuo 12 iki t vai. tr nuo 6 iki 8 vaL 
vak. šeštad. nuo 1 iki 4 va> 

•HĄ A£* f ^ H B į 

PO 7-6000, Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Telef. — 282-4422 
DR. ROMAS PETKOS 

\ K I L ' LIGOS — C H I R U R G I J A 
OHsai: 

111 NO. W A B A S H A V E . 
4200 .NO. C E N T R A L A V R 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK PLEDKAS""" 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS . 
2618 W. 71st SL — TeL 787414^ 

Tikrina akis . Pritaiko aktaiua tr 
"Contact lenses" 

Vai pagal susitarimą. Uždaryta t r e c 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, POSLfiS LR .. 

PROSTATO CHIRURGLJA 
2656 W. 6Srd Street 

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

Ofiso teL 776-2880, rez. 448-554S 

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

Adresas 4255 W. 6Srd Street 
Ofiso telef. R E 5 - 4 4 1 # 

Rez idenc i jos telef. G R 6 - t U ? 
Vai . : p irmad. . antrad. ke tv ir tad . tr 

penktad . nuo 1 iki 3 vai . popiet . 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moten. Itgoe 
Ofisas ir rez. 2652 W . 5Mh S L 

TeL PRospec* S - l S t t 
Ofiso vai . : pirm., antr. , traS, te 

penkt. n u o 2-4 vai. ir • - * •.; 
Se&L 2-4 p. p. tr kitu la iku 

if^T M 
tyįŠa Vilniaus pilvje nebūtų ka- jnr. G . Brinido Medicinos nair-} (Me*cal BeUdimę) projektas 1 « ****** "*»- Harvardo kniedijo- vtaame dafcartini«ne JAV alote. sis Medicinos namų lie

kai kn-p ' te . pmm#*s aretrftftkre J. *• R. •r»Wkų. Prn**te n0n* KrfNl̂  •erifoiĮ Be-, bn.i*ka« pro,eid_». kaip medine statyba nedegan-f pastatų rajone. pftTmfli. 
^u r .prajekto «gzawi«_«erfą buvo atmestas. Bet Isaisld-ras projekto Mejas, pW>" kaip prieštaringai. &ai kune^ . . . . . ^ 

latvių senovės tyrinėtojai Da^'ijKaroli Kuršių, kuris 1659-1661 meUHs {steigė U- vadovavo N8w Amsterua-jjektas specialios komisijos buvo labai šiltai įvertintas kaip 
' .1 ečb& ^ , , , .„. mo — dabartinio New Yorko pirmai lotyniškai mokyklai, buvusiai antrai polrUagenir b« maiiausių stuisu^ų paketimų pritatae. A 

DR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA — 

CHIRURGIJA 
5714 No. Westera Avenue 
1002 No. We«tern Avenue 
Tel. atsakomas 12 valandų 

489-4441 — 561-4605 

įstaigos tr buto teL 652-1381 

DR. FERŪ. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1407&49tai ComrU Cicero 
Kasdien 10-12 ir 4-7 

Hskyrus treč. far sėst 

Ofiso te l . H E 4-2123, n a m p GI S-S+SO 

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

2454 West 71st Street 
Vai.: pirm., antrad., ketv. Ir p e n k t a d 

iii anksto sustU.ru*. 2-6 ir 6-7 

TeL ofiso PR 6-6446 
DR. F. C WMSKUNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3107 West 71st Street 

Valandos: 1-6 vai. popiet . 
Treč. ir ,sp£tad. pairai susltarteną. 

Ofiso tel. 586-3166: namo 636-4850 
DR. PETRAS ŽLI0BA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6234 S. NarragsaMett Av*. 

Vai. pirm., antr., ketv. Ir pealft. 2-7 
Šeštadieniais pagal eusitsrl-lfc 
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Viešnage pas Bernardą Brazdžioni ir visa kita 
Poeto septyniasdešimt mėty sukaktį minint 

Ką galiu pasakyti apie Ber
nardą Brazdžionį, per daug ne
pakartodamas išeivijos leidiniuo
se jau paskelbtų jo gyvenimo ir 
kūrybos aptarimų? Tai klausi
mas, į kurį atsitrenkiau, kaip 
tuščia skardinė, prieš kelias sa
vaites gavęs "Draugo" kultūri
nio priedo redaktoriaus inspiruo
jantį prašymą sumesti straipsnį. 
Gelbėk! — vasario pradžioje 
Brazdžioniui sukanka 70! Tai 
neeilinis įvykis! 

Garbė rašyti apie mūsų įžy
mų dainių. Puikiai žinau, kad 
garbė. Tačiau įsipareigojimas ne
lengvas: Brazdžionis nemėgsta 

graužiančių smilkalų. Jis 

PR. VISVYDAS 
gos ir kiti leidiniai įdėti į plasti
kinius maišelius. Tai taip poetas 
apsaugo savo didžiausią turtą — 
lietuvių raštus. Vertingesni lai
komi namuose. Čia jų visa kara-

Į lija, dailiai sutvarkyta. Kamba-
•į riai neperkrauti. Brazdžionis sa-
| ko: "Dėliodamas varčiau kny

gas. Kiek daug jų dedikuota man 
asmeniškai. Ir keista pagalvojus, 
kad kai kurie žmonės šiandien 

akis 

ti ir apie tai rašyti rašinį. Ar vi
si klasėje taip padarė, negaliu pa
sakyti. "Kunigaikščių miestas" 
tapo mano nuosavybe. Vėliau. 
kai reikėjo bėgti iš bolševikų 
okupuoto rojaus ir palikti savo; 
bibliotekėlę Kaune, Telšių gat
vėje, į lagaminą įsimečiau tik pa-1 jckiu būdu nebūtų man jų dedi-
čias mylimiausias knygas: J. Kos- Į kavę". Siūlau jam apie savo turi-
su — Aleksandriškio "Poeziją", I mas vertingiausias knygas rašyti 
B. Brazdžionio "Kunigaikščių knygą. Būtų tikrai įdomu skaity-
miestą", S. Neries kelis tomelius... Į ti jo komentarus ir sužinoti kai 

Ir štai dabar, po daugelio me- j kurių knygų egzistencijos pa
tų, aplankau jau visos "Poezi- I slaptis. 

klasiškai dievina vaiskų orą. T i k p o s pilnaties" autorių Bernardą j Brazdžioniu namų vidus ma-
dėl to nrieš kelerius metus ir per- i Brazdžionį. Aplankau poetą, ku- į Icniai nuteikia sienų spalvų, pa 
sikėlė į Vištos padangę, kur nėra I n o ***** šiandien Lietuvoje j veikslų, dekoracijų, grindų kili-
nei smogo, nei per dažno pečių j komunistai konfiskuoja per kra-į mų suderinimu. Dainuoja švie-
tapnojimo.' Čia kalvos primena j t a s i r perduoda teismui kaip in- Lūs tonai. Reikia pagirti Aldoną 
Žaliakalnį, o Puntuko dydžio ak-1 kriminuojančią priešvalstybinę į Brazdžionienę, kuri su ypatinga 
menys. šiltai įsirausę laukuose ir 
pakriaušėse, — šiaurės rytų Lie
tuvą. Patiko jam ši vieta. Bro
liškai kviečia atvykti čionai ki
tus tautiečius. Kviečia ne pap
rastu, o "permanentiniu kvieti
m u " : . 

Atvyki, o' biaurus pasaulis te 
sau tūno 

. Melų, skolų, korupcijų ir 
seksų košmare, — 

Čia tartum po pirmųjų 
griausmų pavasario perkūno 
Alsuosim ionų kupina 

arkadija švaria... 

— Už švarią arkadiją cingu — 
-tmginu taurę! Jau seniai pinigi
nėje permanentiškai nešiojuos 
žalsvą vizitinę kortelę, gautą iš 
poeto: Bem. Brazdžionis, pensi
ninkas, 1106 Lime Place, Vista, 
Calif. 92083. Tai tau — pensi
ninkas? Ar ne keista taip pasiva
dinti? Lietuvių sąmonėje poe
tas negali būti pensininku. Pro
zininkas ar žurnalistas — taip, 
bet tik ne poetas, juo labiau Braz
džionis, kuriam šiuo metu darb
štaus kūrybingumo ir piligrimiš
ko judrumo nė kiek netrūksta. 

. 93 mylių nuotolį tarp Vištos ir 
Los^ Angeles vyras sukaria kar
tais kelis kartus per savaitę. Ži
nodamas jo drovumą, drįstu pa-
tyliai pridurti, kad poetas tuo 
pačiu keliu šeštadieniais vėžio 

medžiagą. Atleisk jiems, Viešpa
tie. Jie nežino, kad istorija iš jų 
žiauriai pasijuoks. 

Į Vistą važiavau drauge su 
Brazdžioniu. Pasiėmiau jį tada 

meile išgražino ir tebegražina 
jųdviejų užuovėją. Ant sienų 
matau lietuvių dailės originalus: 
Galdiką, Vizgirdą, Kasiulį, J. 
Rimšą, Bagdoną. Paukštienę ir 

iš "Lietuvių Dienų" spaustu- kitus. Stovi Prano Gasparonio 
vės. Buvo bebaigiąs rinkti žuma- skulptūra "Poetas", pavaizduo-
lo spalio mėn. numerį. Antanas į janti Brazdžionį susimąstymo po-
Skirius lyg ir nenoriai išleido sa- j zoje. 
vo bendradarbį. O kad atsargiai Į Į t a i s e m a n e j a u k iame kamba-
važiuočiau, pavaišino iš gretimo 
Mc Donaldo nupirktu kavos kau
šeliu. 

Kelyje šnekučiavomės apie vis
ką, išskyrus erotiką. Brazdžionis 
greit reaguoja į aplinką: į kal
nus, į mėlyną Kalifornijos dan
gų, į jūrą, mėlynesnę už dangų, 
į pašaliuose gausiai dygstančius 
namus, į keistą kondominijumų 
architektūrą, į gražius bulvarų 
bei avenidų pavadinimus. Žavi
si praslenkančių vaizdų egzoti
ka. Regis, iš abiejų pusių tiesia
si brazdžioniškas eilėraštis. Ro
dydamas kalnus deklamuoja: 
"Kalnai ant kalnų ir už tų kal
nų vėl kalnai". Štai avenida ei 
Presidente. San Clemente. Ten , 
vandenyno pakraštyje, praban
gioje Casa del Mar viloje, prie di
džiulio lango rymo buvęs prezi
dentas Nixonas. Las Robles bul
varas. "O čia las Pulgas kelias. 
Tas žodis man tuoj pat primena 
mūsų Pulgį Andriušį. O kad jis 

ryje ilsėtis sofos-lovos patogu
muose, su knygų spintele ir visa 
"Lietuvių enciklopedija". Ta rp 
tokios kultūros net ir Donelaičio 
Slunkius neužmigtų. Suradau ei
lę pačių naujausių knygų iš 
Lietuvos. Pavartau Rimkevičiaus 
"27 išpažintis". Įsiskaitau į 
Francois Mauriac'o "Gyvačių 

j kamuolį" (anksčiau vadintą "Gy
vačių lizdu"). Brazdžionis pa
stebi, jog šią knygą Lietuvoje bu
vo išvertęs Vaičiulaitis. 

Ta ip jau yra, pašnekesys su 
Brazdžioniu bematant nuslysta 
į knygų pasaulį. Jo kabinete yra 
labai retų leidinių. Mielai rodo 
M. Gustaičio, A, Jakšto, Butkų 
Juzės ir kitų poetų ankstyviau
sius leidinius. Išima retą K. Bra-
•dūno pirmąjį poezijos rinkinį, ke
letą istoriškai svarbių literatū
ros metraščių, pasirodžiusių vo
kiečių okupacijos metais, "Vai-

antologifas... Tada iš-niKU 
traukia pluoštą įvairiausių Mai
ronio "Pavasario balsų", išleis-būtų žinojęs, kad aš važinėsiu 

į fcAfe StžAf a f e t e j Sr. Į J t f - Į g f a S " €*!^lŠ±-7*į?m. H * Lietuvoie. Vokietijoje ir vė-
miero parapijos lituanistinę mo- y a r d * L * * F " * f > ^ e • • l ' f ų į liau sovietu Lietuvoje. Brazdžio-

„ . „ i ]oc mv ispaniškai Sas pulsas reiškia blu-1 . . K , • , - . - . -~ 
aigal — įoo my-į * ^ a . . , , . nis gerai zmo kiekvieno istoriją. 

sas. Nuo blusų pereiname i l aban , , . . , . . . , . .„,. 
. . v , ' . - •* i Atkreipia dėmesį 1 tą, kūno isli-
idomu pašnekesį apie erdvę n o - ! , , ., , ,. . . 

. . . " i, , \ « - . , * . i ko. rodos, tik du egzemplioriai, 
ezijoje. Bernardas sako: *.,ia kaip 
Italijoje, grynesnis oras, dailia: 
išryškėja kontūrai, ir poetui 
lengviau kurti vaizdus". 

, kyklą. Ten ir 
Bos! Ir sakykite, broleliai, kad 

'-mūsų amžiuje nėra stebuklų. 
Jei yra ženklai, yra ir stebuklai. 

Vištoje Bernardą ir Aldoną ap
lankiau 1975 metais spalio pa
baigoje. Tai buvo maloniausia 
viešnagė mano gyvenime. Savo-

nes bolševikai 1940 m. įsakė visus 
"Pavasario balsus" sunaikinti. Ir 
naikino be pasigailėjimo. Atsklei
džia palyginti prašmatniai at-

Iš San Diego greitkelio (403) j spausdintą storą lietuvių poetų 
realiza-j J " * * " ? * j J*" 1 - naujutėH 78- j antologiją rusų kalba. Balsiai tiškas jaunystės svajonių 

vimas. Turiu paaiškinti. 
Kauno IV gimnazijoje 1938 — 

J939.40 m. mokinių tarpe įsi-

tą, vedantį į Escondido. Pava
žiavę gal penkias mylias, iš 78-to 
mauname į Sunset Drive. Va

šką itau L. Giros eilėraštį Stalinui, 
o B. Brazdžionis seka lietuvių 
tekstą. Prieiname išvados, kad 

žiuojame šiuo spalvingu keliu- j Stalino šlovinimas vertime skam-

klasėje pradėjo rašų. eilėraštu-
• kus. Mus ypač patraukė naujau
sių poetų gaivi, skambi, saky-

• čiau, anuomet labai naujoviška 
lyrika. Mintinai deklamuodavo
me Nėrį. Aleksandriškį, Braz
džionį. Svajojome apie šių poe
tų didingumą. Atsimenu ir vie
ną literatūros pamoką. Tada 
Brazdžionio rinkinys "Kunigaikš
čių miestas" buvo laimėjęs Vals
tybinę literatūros premiją. Moky
toja Izabelė Matusevičiūtė atsku
bėjo su rinkiniu klasėn ir ėmė 
skaityti įspūdingus eilėraščius. 
Klasėje įsiviešpatavo neįprasta 
tyla. Ypač su dideliu įsijautimu 

•ji paskaitė "Mes kaip žiedas". Ma
tyt, šio kūrinio lietuviškas pei-
^zažas ir užburiantys tonai (U... 
uhū... nueis per gilią girią / ir 
kalneliai, kloniais, upėm grįš) at
liepė jos širdies stygoms. Atsi
dėjusi paaiškino eilėraščio pras-

uksmingais medžiais. Privažiuo
jame Buena Vista Drive. Po to 
tik vienas kitas ratų žingsnis, ir 
atsiveria erdvus Lime Place ga
las. Čia dešinėje Mikuckių, o to
lėliau — Brazdžioniu namai. 

Rami erdvė žemėje dabar tapo 
auksu ir atgaiva. Bet atgaiva 
svarbesnė ir už auksą. Dairausi 
Bernardo aplinkoje, gaivinuosi 
erdve. J visas puses žvilgsnis nu
keliauja tolokai. Kuklus, skonin
gas namas, pastatytas pagal po
eto sumanytą projektą, teužima 
tik dalelę dviejų akrų sklypo. 
Aplinkui apstu vietos gėlynams, 
daržams, dideliam sodui. Namas 
turi verandą, kurioje neperde
dant sutilptų Los Angeles lietu
vių parapijos choras. Iš gatvės 
pusės prikergtas platokas gara
žas. Čia poetas talpina dalį savo 
stambins bibliotekos. Persikeliant 
knygos buvo dedamos { kartoni
nes dėžes. O tų dėžių dėželių, į 

Kalbame apie R. M. Rilke, ku
rį buvo įsimylėję mūsų žeminin
kai ir Antanas Maceina, o da
bar — eilė poetų Lietuvoje. 
Brazdžionis turi knygą vokiečių 
kalba — kruopščią studiją: kaip 
Rilke taisė savo eilėraščius. Tur i 
ir ispanų poeto Juan Ramono Ji-
minezo knygą anglų kalba. Klau
siu, ar mokąs ispaniškai. Atsako, 
jog ne. Nei prancūziškai. Šiuo
laikinius prancūzų poetus skai
tąs dvikalbėje antalogijoje "Mid-
century French Poets". Gyvas 
pokalbis užsimezga apie Shakes-
pearo sonetus ir jų vertimus į lie
tuviu kalbą. Bandome lyginti 
Churgino vertimų tekstus su ori
ginalu. Brazdžionio manymu: 
"Churginas skamba nekaip, tie
siog nepagauna Shakespearo in
tonacijų. 

Kitą dieną, viešnagės pas Braz
džionį įamžinimui, pasiūlau nu-

, .,. r • - . i. . , i • • - , o A įvažiuoti į medelyną 
mę, iškeie formines puošmenas,: ] e i neklystu, susirinko apie loO. 
patari rinfr;"l įsigyti, perskaity-! Garažo lentynos* asanrios kny-» {Nukali* | 4 |ML) 

nursery", 

Nuotrauka Vytauto Maželio 

Bernardas Brazažionis 

SAUJA DRUSKOS 

Pranašo Barvcho parafrazė 
• - » 

"Jie paliko tave, priešu išvesti 
pėsčiomis, bet Viešpats sugrąžins juos 
tau kaip garbingai nešamus karaliaus vaikus.-" 
Bar 5, i-S 

Iš mūvi žemės niekas mūsų neišrovė 
Ir niekas amžiais,, rodos, neišraus 
Šaknų, įaugusių pas gimtą griovį, 
Nebijančių ugnies, nei vėjo atšiauraus. 

Išėjom pėsti, lyg tauta iš Švento Rašto, 
Nebuvo kur priglaust galvos gūdžiam kely 
Kiekvieną žingsnį, tartum sunkią naštą, 
Malda lydėjo sentimentali... 

Prakiurę debesys užtemdė horizontą. ' 
Ir medžiai molines kalba kalbą, 
Ir visa, visa, kas dar buvo šventa, 
Sutirpo ties ilgos nakties riba. 

Ir kai išaušo rytas, kontinentai 
Pabudo šimtmečius miegoję, aistrų verpete 
Kairėn nuėjo nalctys, dienos dešinėn... 
Tada pabudome ir mes kitam krante. 

Puotų ir pokylių apsvaigime užmirštam, 
Kur mūsų gyvos šaknys, kur visų 
Dienų prasmė, ir beprasmingai mirštam 
Kaleidoskopiškai apsupusių varsų 

Šešėliuose, kur meta žirandoliai 
Bengalinėm ugnim mus peršvietę nuogai... 
Ir patys, tartum negyvi šešėliai, 
Iš rankų slystant viešpačiui likimui, 
tartum vertes netekę pinigai... 

Septyniasdešimt metų, tartum 
Septynios dešimti/s dienų — 
Kas, nežinodamas, įtartų, 
Kad viršvalandžius gyvenu ? 

Ir man ir tau tos pačios žvaigždės, 
Aukšta padangė ta pati, 
Ir man ir tau gėlynai, skleidžias 
Pavasarinėj pilnaty.* 

Iš okeano bangos bėga, 
Staiga suduždamos, krantan, 
Kalnų viršūnės saugo sniegą 
Šalčiausią — tau, balčiausią — man. 

Kas rytą Dievo saulė tlza, 
Ir aš pasveikini ją skubu, 
Į sidabrinį, Paukščių Taką 
Dongu* vūioj* mua abu* 

Abu mes minam žemės veidą, 
Vienan rytojun eidami, — 
Ir aš vejuosi laimės aidą, 
ir tu jį gaudai, mon ami!.. 

Ir nežinia, kas žemėj pirmas 
Tą rojaus paukštę pasigaus, — 
Pirma išnirs iš epidermos, 
Jš kūno žemės ir žmogaus. 

1977 

PO ŽIEMOS 

Po žiemos pavasaris ate:s, 
Lauš ledus pakilę nemunai, 
Tu stovėsi ties dienų krantais 
Vėl atgimęs jaunas, ir jaunai 

Oš aplink pabudusi giria 
Ir žydės vėdrynai, ir dangus 
Naktį, rytų, dieną, vakare 
Šauks tave gyvent be pabaigos — 

Šauks gyvent su vabalu mažu, 
Su medžiu, su A le, 
Su svaigiu jaunystės miražu, 
Su senatvės nuovoka gilia. 

Naktys, dienos, vakarai, rytai 
Vėl tave į tolumas vil'os. 
Sveikins vėl vidudienis karštai 
Vėlei vakaro auksiniuos spinduliuos 

lemi tau žijdės ir atsivers 
Skliautmt stratosferų tolimų, 
Ir ištroškus siela gers ir gers 
Gaivią vėsą grįžusių namų! 

1977 

GIMTADIENIO RUBAJATAI 

Vietoje tosto 

Yra tokia žmonių tarytum pareiga, — 
Kai kas gal pasakytų, kad beveik liga 
Prie poterių savų kas vakarą pridėti: 
"Pasaulio pabaiga.'.. Pasaulio pabaiga!..' 

• 

Vieniems atrodo, žemė greitai padrebės, 
Kiti neteks tarnybos, turtų ar garbes, 
Trečius apsupęs gedulas kankina dieną naktį, 
Lyg jie stovėtų prie savos kapų duobės. 

Tokie keisti jau esam, žmonės, padarai — 
Nežinom ateities. Ar bloga? Ne,gerai! 
Žinodamas ne viens atsižadėtum visko, 
Ką vakar pažadėjai, ką šiandien padarai. 

m 

Gana dažnai suspaudžia rūpestis mane: 
Nėra balanso žemėje tarp gera ir tarp ne. 
O jeigu atsirastų, Izažin ar pastebėčiau, 
Kažin ar pasikeistų pasaidis, nežinia. 

* 

Nepyk, Omar Kajamai, kad į šiuos lakštus, 
Pasekdamas tavim, rašau rubajatus. 
Tačiau gi vyno vietoj aš geriu šampaną 
Ne pirmus ir gal ne paskutinius metus. 

* 

Prie vyno tau pridėt reikėjo ir jaunų 
Mergaičių, pasikaitinu asai tik šampanu. 
Iš tavo (neblaivaus) ir iš (blaiviausio) mano 
(Numirus) sielos inde liks tik sauja pelenų. 

* . . - H.. 
Po metų, po kitri kiti kitaip gyvens, 
Žole apžels paminklai jų granito ar akmens, 
O tau, poete, tiek tebus iš to paguodos, 
Kad laikas bėgs upe šampano, ne vandens!.. 

» 

Todėl skaidraus šampano taurę aš keliu 
Už gimusius vasary ir žiemos gėlių 
Po puokštę dovanoju Dolce Vištoj skintą 
Ir perjuostą poezijos ir meilės spindulių. 

1976. II. 1 

Kas yra tas įkvėpimas, 
'"-' seniai aš pamiršau — 

Po eilėrašti į dieną 
vieną nebeparašau... 

Metuos trys šimtai su viršum 
Dievo i M M | — dienų, 

Pilnas sodas abrikosų, 
pilnas figų mėlynų... 

Kaip eilėraštį nuskinsiu 
apelsiną nuo šakos... 

Kad šaks>s nebesvarina, 
citro medis man dėkos. 

Kas ura dienų bėgimas. 
į senatvę — pamiršau: 

Sėju sau dienas pavėjui 
ir apelsinus raškau. 

• • 

• i * 
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VIEŠNAGĖ PAS BERINL BRAZDŽIONĮ 
IR VISA KITA 

(Atkelta iš 3 pusi.) 

ir nupirkti bet kokį medžio ar 
krūmo daigą. Brazdžioniai yra di
deli botanikos entuziastai. Savo 
būsimo sodo vakarų krašte turi 
susodinę eilę kiparisų ir eukalip
tų. "Vėliau bus siena nuo vėjo", 
sako Aldona. Pavaišina figomis, 
riešutinio skonio vaisiais, avietė
mis ir kitomis egzotiškomis uo
gomis. Parodo medelį, kurį jiems 
padovanojo čia viešėjęs V. Kaz-

15 atvykė-
1 a ūktu vi ų, 

lauskas, rodos, klevą. 
nenori JOKIU 

ton pranašo apsiaustą ir sutinka 
pabūti mūsų ašarų pakalnės ke
leiviu, Brazdikmis įvairiomis pro
gomis akimirksniškai sugalvoja 
meistriškos formos kalambūrų, 
dedikacijų, epitafų. .sveikinimų 
ir linkėjimų J : s mano, kad tai 
tik privati pramoga ir pamaivos, 
ir man vis nesiseka Bernardo įti
kinti, kad ši platesnei liaudžiai 
A&r nežnoma jo poezija prilygs
ta ir ne kartą pralenkia jo bibli-
nius ir patriotinius himnus". 

Suprantama, Brazdžionio nulių jie 
tik augalų, tik žolynų, kad i mme yra jau atskira tema. Apie 
ateityje sodyba oštų nuoširdžių j tai šnektelti akademiškai pravers-
l^etuvių pasodintais medžiais,, rH kokiam nors literatūros pra
žydėtų jų gėlynų spalvomis. ; fesoriui. Neseniausiai "Lietu-

Oranžerijoje "Peileys Tropical; V"U Dienose" Pagramančio pseu-
Gardens", esančioje Santa Fei donimu buvo spausdinami saty-
avenidoje. Brazdžioniai dažni [ nški eilėraščiai. Erudicija, žmo-
pirkėjai. Krautuvininkas, labai ] ™n moralės psichologija, formos 
gyvas, raukšlėto veido žmogus, j meistriškumas rodyte rodo, kas 
dejuoja, kad jam šalna sunaiki-yra jų autorius. Brazdžioniui 
nusi iki 10,000 dolerių vertės au- i sunku pasislėpti. Antraip reikėtų 
galų. Visas virpėte virpa iš susi-'. eiliuoti tik vidutiniškai. Vis dėl-
jaudinimo. Gaila žmogaus, bet i to nesutikčiau su Raila, kad Ber-
ką darysi: gamta nuolat žmo-j nardo .humoristinė poezija kai 
nėms krečia išdaigas. Aldona, kada pralenkia jo geriausius bib-
manęs paklausia: "Kokia jūsų 'inius ar patriotinius himnus, 
mėgiamiausia spalva?" "Gelto-j Volteras yra pasakęs: "Sąmojumi 
na". Po tos nelemtos šalnos, de- ! nieko neįrodome". Jei pažvelgsi-
ja, krūmelio su geltonais žiedais • me į pasaulinės poezijos lauką 
taip ir nesurandame. Pasitenki- • pamatysime tik vieną kitą hu -
name angliškai vadinamu "Flo-, moristą. Šiaip visas skambus žo-
wering Cjuence", kurio žiedai yra \ džio choras priklauso tragiškam 
raudoni. ' žanrui: epinėms poemoms, elegi-

Jaučiausi laimingas, kad Ber-Įjoms, giliaprasmiams sonetams, 
nardo Brazdžionio sodyboje pa-1 himnams, religinei ir patriotinei 
likau bent botanišką atminimą. 
Neseniai susirikęs paklausiau: 
"Ar dar auga?" "G kaip. Ir auga, j jas. 
ir žaliuoja, ir žydi. Atvažiuok, sa-J Brazdžionio sąmojis daugiausia 
vo akimis pamatysi". į srūva iš jo oracinio talento. Jis 

Po persikėlimo Viston Braz- | m oka kalbėti. Ir dar kaip. Kiek-
džionio poezija savitai sumoder-. v i e *ą kartą salėje, kai prabyla 
nėio ir pasisuko į humoro pusę.i Brazdžionis, imu apgailestauti, 
Žinoma, ir anksčiau satyra jam; k a d i k l šio laiko nesugalvoju ne
nebuvo svetima. Kas arčiau pa-1 ' " " ' ' " 
žįsta Brazdžionį, ne kartą įsitiki 

Ciurlioniečiai šokėjai ir muzikantai Marijos mokyklos scenoje, Chicagoje. š. m. sausio 22 d. 

M. K. Čiurlionio ansamblis dainuoja, groja, 
šoka ir gieda Chicagoje 

tematikai. Shakespearo tragedi
jos kur kas praneša jo komedi-

no, kokios šmaikščios, 
yra jo replikos. Betgi, 
kuriant, tikėjimo, tautos sopulio, 
ar asmeniško ilgesio motyvais, iš 

lėčiau užrašyti tas visas Bemar-
~ , j j o s do prakalbas. Būtų puiki me-
poeziia •• džiaga straipsniams. 

Pailiustruosiu iš atminties. 
Prieš keletą metų Santa Moni-

daigauti netiko. Todėl anksty- į koje vaišingos ponios Monikos 
vesnėje lyrikoje jis stengėsi atsiri- Lembertienės namuose vyko Los 
boti nuo sąmojo, pasitenkinda-. Angeles Dailiųjų menų klubo; 
mas tik pagiežinga ironija, kai! susirinkimas. Pirmininkavo Ber-
įkvėpimas versdavo apnuoginti nardąs Brazdžionis, kaip visuo- j 
mūsų epochos valdovų ir jų pa- j met šauniai nusiteikęs, ieškąs 
taikūnų veidmainystę. Tokiomis progelių išreikšti savo en-
nuotaikomis "Didžiojoje kryžke- tuziazmą ir meilę tautiečiams 
lėle" buvo sukurtas galingas de--kultūrininkams. Tą vakarą, tarp 
klalatyvus eilėraštis "Griuvėsių ; kitko, jam buvo smagu, nes baigė-
gėlės". Čia aštriais, šaukiančiais' si jo pirmininkavimo kadencija, 
bruožais piešiamas bombonešių : Todėl ir stengėsi klubo "sąna-1 
sugriautas pokario pasaulis, kai rius" (jo paties terminas) pagir-
"virš griuvėsių žydintis pavasa-jti už kokį nors kultūrinį laimėji-; 
ris atėjo". Išauga gėlės žemėje, j mą. Pavyzdžiui, Praną Gasparo-
"tręštoj subombarduotų vyrų, į nį, šventuoju kuklumu apdova-
moterų, vienuolių, kunigų, ar- \ notą skulptorių, pagyrė už su-
tojų ir poetų, sodų, parkų, mau- : rengtą savo kūrinių parodą per 
zoliejų ir prastų namų". Pavhv I metinę Lietuvių dieną. Po to, 
šiuje, rodos, žydi taika ir klesti \ vienoje rankoje laikydamas tris 
gyvenimas. Tačiau poetas mato, ką tik išleistus Railos "Paguo-
šio netikro žydėjimo pragaištin- j dos" tomus, o kitoje — mažą sta-
gumą.Todėl čaižo ironiškomis j tu lė lę— kaimietį, morkomis mai-
frazėmis: įtinantį ožką, Brazdžionis tarė: 

' "Nemanvkite. kad su šia kerami-
Žydėk, šėtono šypsena, po | k a n o r i u konkuruoti su Pranu 

Kreml iau drebančia zvajgzde, U - į ^ A § rik n o r i u p a r o d y . 
žydėki, Volga, ir d i d ž i u o s t u , ^ ^ d a b a r t j n į u z s i ė m i m ą , t . y . 

Toks aptemdzius garbę taraonų, i «, maitinimą morxomis. 
dabar mano darbas. O čia, šitoje Žydėkit, tankai, Raudonojoj 

'aikštėje taikos tironų parade... ^ ^ y r 3 B r o n i o R a i l o s d a b a r . 

Šiandien Brazdžionio ironija j tinio darbo vaisiai. Net trys Ni -
rafinuotesnė. R. Šilbajoris, pa-j los : viena Iš Lietuvos pajūrio, 
rašęs tikrai įžvalgią Brazdžionio kita —Railų anūkė Nida, o tre-
poezijos analizę knygoje "Per- į čia Londono leidykla "Nida". Ži-
fection of exile", jau dabar nesi- Į nau, kad pirmas tomas parašy-
ryžtų teigti (cituoju versdamas iš j tas jo žmonos Danutės garbei, 
anglų kalbos): "Brazdžionis nė-; antras kam? —nežinau, trečias? 
ra lietuviškasis Kari Sandbur- —irgi nežinau. Šią trilogiją per-
gas ar Robertas Frostas, nes šie1 skaičiau ne tik nuo pradžios iki 
vyrai kandžiu, rupiu sąmojumi j galo, bet nuo galo iki pradžios, 
bei ironijos jausmu atsverdavo sa-' Mat, kaip viskas įdomu. Nesino-
vo emocijų švelnumą". B ra zdzio-1 ri išleisti tš rankų". 
nis šiandien, tęsdamas savo poe- Į Taip jis laužo mūsų orumo le-
zijos aistringą kelionę ir gilinda- į <jus. Kaunietiškai šnekant, kar
mas ją vis naujais įspūdžiais, jau; tais pučia arabus. Kursto entu-
pasiekė pakopą, iš kurios fo bal-1 ziazmą. Suįdominouja. Švelniai 
sas kartais suskamba su frostiška, paironizuoja. Bičuliškai gnybteli. 
žemdirbio išmintimi ir sveiko! Pajuokauja. Tačiau visada išlai-
šypsnio atspalviais. I ko saikingumą. Tebelieka prakil-

Iš tiesų jis gali juoktis, froni- niu poetu, lietuvių likimo dai-
zuoti, kaip retas kitas mūsų poe-; niurni, magišku vaikų poezijos 
zijoje. Br. Raila "Laumių juos-' audėju. Tai aminis jo gyvenimo 
toje" rašė: "Kai pakabina spin-1 branduolys. Šalia to sukasi spau-

Minint arkiv. Jurgio Matulai
čio 50 metų mirties sukaktį, M. 
K. Čiurlionio ansamblis nepabū
go jokių šalčių, atvyko Chica-
gon ir savo įnašu labai prisidėjo 
prie sukaktuvinių iškilmių: sau
sio 22 d. — koncertas Marijos mo
kyklos salėje, sausio 23 d- —gįe-, 
dotos Mišios Nekalto Prasidėji
mo parapijos bažnyčioje. 

Šeštadienio koncerte gražiai 
praskambėjo ansamblio vadovo 
A. Mikulskio aranžuota miš
riam chorui "Mes padainuosim", 
M. K. Čiurlionio aranžuota 
"Anoj pusėj Nemuno"' ir ypač 
jautriai aranžuota A. Mikulskio 
"Motule mano" — švelnios lop
šinės pobūdžio, o taipgi Ramby-
no ir Vestuvių baladės. 

Šiuo metu pasigendama jaunų 
jėgų, ypač vyrų. Kas atsitiks, kai 
šie darbštūs ir pasišventę daini
ninkai pavargs? Su ta pačia bėda 
susiduria ir visi kiti chorai. 

A. Mikulskio "Idiliją — Lietu
vos giružė" meistriškai atliko) 
kanklininkė Mirga Bankaitytė. 
Tai nuopelnas ir sugebėjimas O. j 
Mikulskienės, kuri paruošia atei- i 
čiai kanklininkes, sugebančias i 
perduot tautos lobio grožį. Lin- j 
ketina Mirgai Bankaitytei išsilai-j 
kyti aukštumoje. 

Girtini šokių vadovai, gražiai 
suderinę šokį, dainą ir instrumen- Į 
tus — tuomet šokiai atrodo natū- | 
ralesni, ir toks paprastas šokis i 
kaip kalvelis įgauna prasmę ir j 
liaudinį žaismingumą. 

Ypač oželiui tiko ragai ir pu
čiamieji, tik po smagaus išdyka
vimo ožiai galėjo iš scenos išeiti 
taipgi išdykaudami, nes aplink 
stovinčias gražias merginas 
reikia pagąsdinti. 

Skudučių ir lumzdelių nepa
kankamas kiekis negalėjo atsver
ti kanklių ir choro, o bandant 
stiprinti garsą, gaunasi detonavi
mas. Ypač lumzdeliai, stipriau pu
čiant, išduoda aukštesnį toną. 
Būtų gera, kad šokių ritmo pa
stiprinimui pora kanklių grotų. 
tik akordus. 

Ansamblio stiprybė yra bendro 
choro dainų atlikime ir subtilia
me moterų chore su kanklių pa
lyda. Solistė Irena Grigaliūnais 
tė gražiai paįvairino programą. 
Baritonai, pavadavę sunegalavu
sį Plečkaitį, skambėjo darniai. 
Girtinas aiškus žodžio padavimas 
ir rūpestingas dainos-niuansų iš
ieškojimas. Ypatinga pagarba pri
klauso O. Mikulskienei až paste
bimą kanklių orkestro tobulėji-

BALYS PAKŠTAS 

mą, kuri daug prisideda prie Čiur
lionio ansamblio originalumo ir 
stiprybės. 

Mes, čikagiskiai, širdingai lin
kime, kad šis lietuviškas žibin
tas dar ilgai išsilaikytų ir žadin
tų mus išeivijoje iš apsnūdimo. 

Sekmadienio Mišios Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčioje, Brighton 
Parke, sutraukė pilnutėlę bažny
čią klausytojų — maldininkų. 
Miela šiluma perbėga kūnu, išgir
dus kanklių garvjs. A. Mikuls
kio liaudies stiliumi parašytos Šv. 
Mišios buvo maloni naujovė lie
tuviams. Atrodo, kad įvykdytas 

Nauji leidiniai 
• AUŠRA, Nr. 4 (44) . Lie

tuva, 1976. X. 20. Pogrindžio lei
dinys, spausdintas rotatorium, 
normalios knygos formato, 61 
psl. 

Daugiau kaip pusę žurnalo už
ima Sigito Tautginos straipsnis 
"Nepriklausomybės netekimas — 
skaudi lietuvių tautos nelaimė". 
Skelbiami keli laiškai Liudo Si
mučio, šiuo metu kalinamo Mor
dovijos koncentracijas stovyklo
se, kalėjimuose jis sėdi jau dvi
dešimt antrus metus. Apie sau
gumą ir nusikaltėlių pasaulį ra
šo Č. Petraitis. Spausdinamas 
Tautvydo laiškas Lietuvos KP 
CK Mokslo skyriaus vedėjui doc. 

į J. Aničui. Straipsnyje ar "Ar tie-
į sa?" iškeliami kai kurie visai ne-

.•-.-.-^.. ir.?*- j klasinių (ne buožių, kapitalistų 
Nuotr. Jono Kuprio I a r dvarininkų) žmonių šiurpūs 

! persekiojimų faktai Lietuvoje.Pa-
teikiamas vilniečio P. Jalmoko 
skundas TS KP generaliniam 
sekretoriui drg. L. Brežnevui. 
Taipgi spaudinamas Kęstučio Jo-
kubyno laiškas Lietuvos TSR 
Komunistų partijos CK sekreto
riui Griškevičiui. 

%-e. 

BRAD1NAS 

ALKANA 
KELIONĖ 

arkv. J. Matulaičio didysis troš
kimas — melstis ir giedoti savo 
tėvų kalba. 

Kulminacinis Šv. Mišių taš
kas buvo "Credo", kuriame cho-

• Kazys Bradūnas, ALKANA 
KELIONĖ. Poezija. Išleido 'Atei
tis" 1976 metais Chicagoje. Gra-

i fika: Vytautas O. Virkau. Spau-
ras, Kankles ir pučiamieji sudarė, d ė « D » spaustuvė, 4545 
gražų derini. Originaliausia ir . 
skirtingiausia Šv. Mišių dalis bu- i 
vo "Dievo Avinėli". Gaila, kad j 
nepakankamas skaičius skudučių 
ir kitų pučiamųjų negalėjo iš-
ryškinti pilno grožio šiame įdo-
miame kūrinyje. Neįprastas, su- j 
tartinės stiliumi parašytas "Die- ' 
vo Avinėli" klausytojams buvo! 
staigmena. 

Mišiose gražiai jungėsi liau-

mųjų orkestrui, įgavo taipgi sa
vitą, originalų charakterį. 

Šios lietuviškos Mišios buvo 
lyg atsidėkojimas arkivyskupui 
Matulaičiui už jo įvykdytus dar
bus. Tai visų lietuvių malda, pra
šymas, kad šiam nusipelniusiam 
Lietuvos sūnui, arkivyskupui J. 
Matulaičiui būtų pripažintas 

dies motyvai su kompozitoriaus j šventumo vainikas už jo didelę 
kūryba. Seniau girdėtos giesmės,; meilę žmonėms ir paklusnumą 
palydint jas kanklių bei pučia-' Dievo VaJiai. 

j Chicago Savings Offers You A Choice Of These Beautiful \ 

COLORTVSETS 
WHILE YOU EARN 6V2V0 to 73A% 

\ 

PER 
ANNUM 

• IN OU« SPECIAL ACCOUHT 

juk 

da. redakcija, spaustuvė, lietu
vių visuomenė ir kultūra. Pamė
gink tik užsiminti apie šiuolaiki
nę Lietuvos literatūrą. Jis visus 
juos žino. Seka kiekvieną tenykš
tį kūrybingesnį sualsavimą. Da
linasi iš ten atsiųstomis knygo
mis. Neištrinsi Lietuvos iš Braz
džionio širdies. Niekada. Niekada. 
Lygiai, tur būt, ir Brazdiįe&į jį j 
lietuvio širdies. 

\Jr 
W 

Oiagona? COLOR 

*•* $1,500 
You can ha va this i r * RCA XL 100 
COLOR TV.. .and your money grows to 
•1.897 m 72 months. 

* * * $2,000 
And your money grows to $2.283.06 to 4 
years. 

OrVVith $5,000 
And your money grows to *5,558.48 to 
Vh years. 

OrWHh $ 1 0 , 0 0 0 
And your money grows to $10.(91.69 Jn 

19" Diagona! COLOR 
Remote-Cootroi 

**h $1,500 
You can have this 19" RCA XL-M6 
COLOR TV. . ,with Remote Control. . 
.and your money grovvs to t1.69f.64 to *B 
months. 

OrVVith $ 2 , 0 0 0 
And your money »row» to $2,11*23 fa 6 m 

$20,000 
your money grows to 
024.81 in 1'year. 

OrVYHh $ 5 , 0 0 0 
your money growe to 6 1 
ears. 

OrVVith $ 1 0 , 0 0 0 
I your money grows to 6K 
i % years. 

OrVVith $ 2 0 , 0 0 0 
And your money grow» to 
$20.890.22 tol 

W. 63rd St., Chicago, 111. 60629. 
Knyga kietais viršeliais, 120 psl., 
kaina 6 dol. Užsisakoma ir gau
nama šiuo leidyklos adresu: Atei
tis, 17689 Goldwin Dr., South-
fieid, Mich. 48075. 

Tik ką išėjusi ši nauja Kazio 
Bradūno poezijos knyga buvo at
spausdinta dar prieš Naujuosius 
metus ir kiek ilgiau užtruko -ri
šykloje. Tačiau dabar leidykla 
jau pradeda jos platinimą. 

Struktūriškai knyga suskirstyta 
į dvi dalis. Pirmoje dalyje yra šie 
skyriai: Laiškai poezijai, Ta rp 
ugnies ir vėjo, Po šventojo įrašo 
akmeniu. Antrojoje dalyje sudėti 
cikliniai eilėraščių pluoštai tokiais 
pavadinimais: Alkana kelionė, 

I Mylimos ir žudomos raidės, Vel-
i niu sekstetas, Kryžių kalnas ir 
i Prisikėlimo kapai. 

• PAŽIŪROLOGIJA — žvilg-
;gsnis į pasauli, gyvenimą, save. 
i Parengė kun. Stasys Yla. Tekstą 
j perrašė ses. M. Judita Zabitaitė. 
j Iliustravo ir antraštėles įrašė ses. 
! ). Mikailaitė. Atspaude MAS Cen-
jtro valdyba Clevelande. Kursas 
vyr. moksleiviams ir jaun. stu
dentams. 

Šio labai parankaus ateitinin
kų veiklai medžiagos pluošto su-

\ skirstymas leidinyje atrodo si-
į taip. Pratarmė: gyvenimas — 
j tarnyba idėjoms ir žmonėms. 
I Pirmoji dalis — pažiūros ir pa

saulėžiūra: I. Pažiūros bręsta į 
pasaulėžiūrą; II. Pažiūros į žmo
gų ir gyvenimą (kanp jos lūžo ir 
keitėsi pasaulyje); III. Pažiūrų 

j lūžyje gimsta ateitininkai -(lūžis 
j Lietuvoje ir atsvaros sąjūdis). An-
į troji dalis — principai ir parei-
j gos. IV. Visuomeniškumas tave 
j įpareigoja. V. Inteligentiškumas 
j tave brandina; VL Religiškumas 
į tavo gyvenimožiŪToj; VII. Šeimy-
. niškuraas tave angažuoja. Už-
I baiga — Ateitininkų misija ir są-
] \ūdinė veikla. 

• MŪSŲ 2INIOS, 1977 m. 
\ sausio mėn. 31 d., Nr. 2. Lietu-
j vių jėzuitų ir Jaunimo centro 
; Chicagoje biuletenis. Redaguoja 
j Alg. Kezys, S. J. Administruoja 
i Petras Kleinotas, S. J. Redakci

jos ir administracijos adresas: 
5620 S. Claremont Ave., Chicago, 
111. 60636. Siunčiant biuletenį 
pastų, bent 5 dol. metams. 

Ano? your money arow« to UMŠM m 
2V& years . 

M E S K A L B A M E L I E T U V I Š K A I 
Enjoy Your TV NOW PLŪS 

EARNINTEREST 
*^«<fe *nuit «m«ln in th% spsds! account for term of ca^ifseare From yew o>t>osrf, we dVdMl the cosl of the ? 
* * ? ^ - ^ g M i y o u «n tt^ttional gam of S H % » 7K% on your fui deposrt. Federal r^guiatioas f«guir« m t a r i 

OfS W i « OFFICE: 
1066 0*K~ X STRHET 
oes« •f;-- ILLINOIS eooie 
TEi.EPHONt ;g?-0720 

C H I C A G O S A V I N G S & LOAN A S S O C I A T I O N 
*LMI«» ornefc 
K M WFST NOBTM AVEMUI 
CHICAGO. nxmom K M 
TELEPHONE: 4 » 4 t 1 3 

S S 
MAIN OF^CE:62C SOU" WFŠTER« AVEftUE .CHICAGO.ILS.1H0IS60631 TElEfTOK;476 7575 

Šiame numery minimas nau
jas leidinys "'Pennsylvanijos an 
gliakasių Lietuva", dail. V. Ži
lius komentuoja savo kūrybą, 
žvelgiama į Pedagoginio institu
to linksmsrvakarį, į jaunųjų dai
lininkų parodą, į ateitininkų 
Kūčias, žurnalisto premiją ir Vi
talijos Bogutaitės naują poezijos 
knygą. 

• Joseph Ehret. VOM ADAM 
DER EUROPAEER. Basei 1977. 
Jau antrąja laida pasirodžiusi 
prof. Juozo Ereto studija, vokiš
kai kalbančiam pasauliui prista
tanti istorines ir šiandienines 
Baltijos tautų politines bei kul
tūrines problemas, daugiausia 
dėmesio skiriant lietuviams. Ga
le pridėta gana išsami bibliogra
fija visais paliestaisiais klausi-

1 mais. 

• 1977 METU KALENDO
RIUS. Prisikėlimo parapijos CTo-

'• ronto. Oru.) FVrmnmini'v sekr-;-
i ios ieidims. Paruoš-• Stas^ Pr^-
; kapas. Tiražas įGŪO egz. Leid;-

m 

http://t1.69f.64
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Kultūrine kronika 
POETAS TOMAS VENCLOVA 

JAU VAKARUOSE 

Šiomis dienomis laisvojo pa
saulio lietuvius ir spaudą pasiekė 
žin'a, kad vienas žymiausių po
kario kartos poetų Lietuvoje — 
Tomas Venclova yra pasiekęs Pa
ryžių ir netrukus persikels i Jung
tines Amerikos Valstybes, kur 
Berkeley universiteto, Kaliforni
joj, jis kviečiamas dėstytoju. 

Poetas Venclova pasra/uoju 
metu buvo vienas iš tų vis gau
sėjančių disidentų Sovietinėje 
imperijoje, kurie negali pakęsti 
kultūrinio, ypač literatūrinio gy
venimo varžymo. Protesto laiš
kais valdantiesiems Tomas Venc
lova atkakliai kovojo už visoke
riopą kūrybos ir sąžinės laisvę. 

Jo poezijos Lietuvoje teišleis
ta tik vienas rinkinys "Kalbos 
ženklai" 1970 m. Literatūrinio 
pasaulio ši nedidukė knygelė bu
vo sutikta kaip didelė naujiena 
tenykštėje poezijos raidoje. Ta
čiau pats poetas į partijos diri
guojamą Lietuvių rašytojų są
jungą nebuvo priimtas. 

Poetas Tomas Venclova yra 
gimęs 1937 m. Klaipėdoje. 1960 
m. ba'gė Vilniaus universiteto 
Istorijos — filosofijos fakultetą. 
Kurį laiką dėstė universitete vi
suotinę literatūrą ir taikomąją 
kalbotyrą. Yra paskelbęs literatū-
tūros teorijos ir istorijos studiji
nių straipsnių periodinėje spau
doje, išvertęs į lietuvių kalbą A. 
Achmatovos, B. Pasternako, C. 
Norvido, T. S. Elioto, Oskaro V. 
Milašiaus ir kitų autorių 
nių. 

kuri 

Poetas Tomas Venclova 
I 

siūnas, Donna Rhae Marder, 
Seselė Mercedes, Ramojus Mozo-
liauskas, Jadvyga Paukštienė, 
Juozas Pautienius, Tadas Spar-
kis, Magdalena Stankūnienė, Jo
nas Šalna, Irena Šimkienė, Vera 

j Švabienė, Vladas Žilius ir Gied-
! rė Žumbakienė. Kiekvienas dai-
| lininkas parodoje išstatęs po 
Į v'eną, du, daugiausia po tris 

darbus. Viso parodoje eksponatų 
j (tapvbos, grafikos, skulptūros) 

39. 

Paskirtos ir trys premijos: pir
moji premija — Vladislovui 
Žiliui, antroji — Audronei Amb
razaitytei ir trečioji — Vandai 
Balukienei. 

Galerijoje 
vasario 18 d. 

PREMIJA UŽ RELIGINIO 
T U R I M O VEIKALĄ PROF. 
DR. ANTANUI MACEINAI 

Ateitininkų Federacijos 1976 
metų premija až religinio turi
nio veikalą paskirta prof. Dr. Ma
ceinai. Čia duodame paskyrimo 
protokolo tekstą: 

Ateitininkų Federacijos suda
ryta komisija iš Arūno LiUlevi
čiaus, Prano Razmino, kun. Vik
toro Rimšelio, Lino Sidrio ir Ali
nes Skrupskelienės savo posėdy
je, įvykusiame 1977 m. sausio 
mėnesio 30 d. Marijonų vienuo
lyno patalpose, 6336 S. Kiibourn 
A ve., Chicagoje. 111., nesant kitų 
kandidatų premijai gauti siūly
mų, svarstė 1976 m. išleistą re
liginio — filosofinio turinio An
tano Maceinos veikalą "'Religi-
jos filosofija" ir rado jį atitin
kantį premijai gauti taisykles. 

Veikalas ir savo turinio gilu
mu ir aktualumu didžiai vertin-

monaitvte 
gas uniKumas ir geriausias lietu- ^en 
vių kalba. 

Prof. Dr. Antanas Maceina 

kad, nepriklausomoje Lietuvoje 
įsteigus Valstyb :nę literatūros 
premiją, pirmoji ją gavo Ieva Si-

1936 metais 
patį geriausią 

nių, 1,200 skulptūrų ir 3.222 ke
ramikos darbų. Apie 20 proc. tų 
kūrinių pereina Prancūzijai vie
ton paveldėjimo mokesčio, bet 
likusiųjų vertė dar 240 mil. dol. 
Po 4 metus užtrūkusių derybų, 
giminės pagaliau susitarė, kaip 
visa tai pasidalinti. 

DRAMATURCAS 
GABRIELIUS LANDSBERGIS 

- ŽEMKALNIS GIMĖ PRIEŠ 
125 METUS 

Sausio mėn. 21 d. suėjo 125 
metai nuo teatro veikėjo, drama
turgo ir publ'cisto Gabrieliaus 
Landsbergio - Žemkalnio gimimo. Audronė Ambrozaitytė Marmuro sapnas (Nuotr. V. Noreikos) 
Mirė 1916 metais. Buvo vienas 1$ Chicagos ir apylinkės lietuvių dailininkų parodos M. K. Čiurlionio galeri-

mūsų kultūrininkų dar joje. Jaunimo centre, Chicagoje ryškiųjų 
spaudos draudimo laikotarpyje ir 
pirmajame dešimtmetyje spaudą 
atgavus. Pagal jo romantinę me
lodramą "Birutė" kompozitorius 
Mikas Petrauskas sukūrė to pa
ties vardo oeprą. Žymiausias jo, 
kaip dramaturgo, veikalas yra 
drama "Blinda". Tai ne iš pirš
to laužta, o iš tikrovės paimta is
torija apie žemaičių plėšiką, 
"svieto lygintoją*' Tadą Blindą, 

už savo Drama jau peršokanti mėgėjiš-
romaną ką lygį, jau įeinanti ir į profe-

NEMAL0KUS REIŠKINYS 

"Aukštųjų Šimonių likimas*'. Vė-1 sinio teatro repertuarą 
*- „ - i i * • l i a u ir J a u okupacijų metais išė-l 
Siame veikale autorius nuosta- . , \ . T ,-- • 

jo dar šios Ievos Simonaitvtes; 
D:U įžvalgumu ir gilumu svars- k n y g o s : "Pavasarių audroj! 
to "Dievą, kuris kuriamuoju sa- | (1938), "Vilius Karalius" I dalis! 
vo veiksmu santykį su žmogumi ; (1939) , I ir II d. (1956), "Be tė-
pagrindžia ir savo ištikimybe jį v » " U ^ 4 1 ) , apsakymų rinkinys amžinai palaiko". (8 psl.). 

Poeto dėdė Pijus Venclova, 
'pasitraukęs karo metais nuo at
plūstančių bolševikų, šiuo me
tu gyvena Chicagoje. Tikimasi, 
kad ir poetas Tomas Venclova, 
gal būt, netrukus lankysis Chica
goje. Ta proga Lietuvių rašyto
jų draugijos Chicagos skyrius 
planuoja Jaunimo centre sureng
ti Tomui Venclovai ir jo kūry
bai skirtą kultūrinę vakaronę, as
meniškai joje dalyvaujant pačiam 
poetui. 

VASARIO 16-TOS DAILĖS 
PARODA BR PREMIJOS 

M. K. Čiurlionio galerijoje, 

paroda vyks iki 

LIETUVIU KALBA 
CHICAGOS UNIVERSITETE 

Užpraeitais metais, kai Chica
gos universitete prof. W.R. Dar-

I den'as ėmė dėstyti lietuvių kal
bos sandaros (structura! Lithua-
nian) kursą, kartą į paskaitą at
vyko kun. dr. J. Prunskis ir pas-

. kui "Drauge" buvo atspausdin-
j tas straipsnis apie visą šį reikalą. 

Tokiu būdu lietuviškoji visuo-

Tad ir 1000 dolerių premiją, 
kurios mecenatas yra kun. dr. 
Juozas Prunskis, vienbalsiai ski
ria Antanui Maceinai. (Seka ko
misijos narių parašai). 

Premijuotoji knyga "Religijos 
filosofija" yra išleista "Krikščio
nis gyvenime" leidyklos, kaina 6 
dol., gaunama ir "Drauge". 

menė bene pirmą kartą buvo su
pažindinta su šiuo amerikiečiu 
profesoriumi, dėstančiu lietuvių 
kalbos kursus viename, iš gar
siausių Amerikos universitetų. 
Kadangi ankstesnių lietuvių kal-

. bos kursu dėstvtojas dr. P. Joni-
Jaunimo centre Chicagoje, vakar; k a s y r a i š ė j ę s p e n s : j o n < t 3 i d a b a r 
buvo atidaryta kasmetinė ir tra- l i e t u v i u k a I b o s p r c g r a r n O S v v k . 
diemė mūsų dailininkų paroda, 
surengiama Vasario '16-tos pro
ga. Joje dalyvauja nemažai Chi
cagos ir apylinkės lietuvių daili-

dymas yra kritęs vien ant profe
soriaus dr. Darden'o pečių. 

Šiemetinėje parodoje randami 
šie dailininkai: Arvydas Algmi
nas, Petras Aleksa, Audronė Amb
rozaitytė, Dalia Aneevičienė, 
Vanda Balukienė, Sofija But
kienė, Anthony Cooper. Jurgis 
Daugvila, Vilija A. Eivaitė, Mi
kalojus Ivanauskas, Povilas Ke-

Deja, kaip ir kun. dr. J. Pruns
kis buvo savo rašte pažymėjęs 
lietuvių kalbą šiame universitete j 
dėsto ne lietuvis profesorius ir | 
kurso klauso ne lietuviai studen
tai. O kur mūsų studentai. — 
norisi čia liūdnai klustelėti. Vis 
dėlto Chicagos universitete įves
toji lietuvių kalbos programa at
kakliai laikosi. Pirmoji jai para
ma buvo gauta iš Lietuvių fondo. 

"Apysakos" (1948), apysaka 
"•Pikčiurnienė (1953); parašė 
taipgi autobiogratinę trilogiją 
"... O buvo taip"" (1960), o pas
taruoju laiku vėl išleistas stam
bus jos naujas romanas "'Paskuti
nė Kūnelio kelionė"". 

Visokeriopais savo kūrybos už
mojais lerva Simonaitytė mūsų 
literatūroje originaliai tęsia rea
listinio rašto tradiciją, pradėtą 
Valačiaus ir toliau puoselėtą 
Žemaitės, Lazdynų Pelėdos. 
Vaižganto. Krėvės ir kt. Tik oku
pacinėse dabarties sąlygose kai 
kur jos knygų puslapiuose prasi
kiša ir duoklė režimui. Gal no
riai atseikėta, o gal ir būtina, ne
beišvengiama? Ta prasme "pa
taisomas" net pačios pirmosios 
jos knygos, pvz. 1935 metais iš
leistasis romanas "Aukštųjų Ši
monių likimas". 

PICASSO PALIKIMAS 

Pasirodo, kad "Draugo" kul
tūrinio priedo "Moterų gyveni
mo" puslapyje š. m. sausio 29 
d. atspausdintas eilėraštis "Leisk 
man pabūti" Valentinos Banie
nės vardu yra Medardo Bavarsko. 

din nurašytas, eilėraštis dabar; • Kazys Kemežvs. P C PA-
buvo atsiųstas "Draugui" Kristi- SAULJ BESIBLAŠKANT. Atsimi-
nos Rukuižaitės* prašant jį a t- įnimai . Rotatorium spausdinta 
spausdinti, nurodant jos autore j knyga. Leidinys 368 ps,. Knyga 
Valentiną Banienę ir duodant jos j suskirstyta į šiuos didžiuosius 

skyrius: I. Pirmas didysis pasau
linis karas; II. Nepriklausomoje 
Lietuvoje; III. Antras didysis pa
saulinis karas; IV. Pakelyje į Aus
traliją; V. Šiandieninė tremties 

adresą. Tai liūdno nesąžiningu
mo pavyzdys. 

ATSIŲSTA PAMINĖTI 

• EGLUTĖ, 1977 m. sausio 
mėn. Lietuviškas laikraštėlis vai
kams išeivijoje. Vyr. redaktorė — 
ses. O. Mikailaitė. Leidžia ir 
spausdina Nekaltai Pradėtosios 
Marijos seserys. Redakcijos ir Į g 
administracijos adresas: Eglutei § 
— Immaculate Conception Con-
vent, Putnam, Conn. O6260. Me-

• 

tinė prenumerata 7 dol. 

Puikiai mūsų dailininkų ilius-

prasme ir nkro\ e. 

Šis jo eilėraštis buvo paskelbtas 
mūsų periodinėje spaudoje priešįtruoti puslapiai, pilni eilėraščių, | 
penkerius metus. Iš ten žodis žo- apsakymėlių, pasakų ir k t 
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! WAGNER and SONS I 
TYPEWRITERS, = 

ADDING MACHINES § 
AND CHECKWRITERS = 

Nuomoja, Parduoda, Taiso 
Virš 50 metų patikimas jums "r 

patarnavimas ~ 
Pbone — 581-4111 = 

5610 S. Pulaski Rd . Chicago ;= 
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UŽGAVĖNIŲ KAUKIŲ 
V A K A R A S 

(MARO i GRAS), rengiamas lietu vtfty organizacijų, i vyks 
1977 m. VASARIO 19 D. ($EŠTADI«I), 6:30 VAL VAKARE 

Jaunimo Centro visose patalpose ir salėse. 

Gros 2 orkestrai, šokama dviejose salėse. Įvairi ir įdomi pro
grama. Veiks gėrimų barai, užkandines ir kavines. 

Visi, visi kviečiami atsilankyti. 
Į ė j i m o a u k a 5 d o l . 

Rašytoja Ieva Simonaityte 

RAŠYTOJAI 
IEVAI SIMONAITYTEI 

80 M E T Ų 

turėdamas 
miręs 1973 m. 

91 m. am-
Da ii Rcass 

b ai. 8 d 
žiaus, paliko 1,885 paveikslus, Į 
7,000 piešinius 30,000 graviūrų | 
plokščių, atspaudų, kilimų kuri- 1 

^ai^- "z^mup^ - ^ e ^ - - - • - 5 ^ ^ - - . - tmtmm 
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C R A N E S A V I N G S 
AND L0A N A S S 0 C I A T i 0 N 

B. B. PrETKIEWlCZ, Prea. 

2555 West 47th Street Tel. LA 3-1083 
PLENTY OF FREE PARKING PLACE 

S. m. sausio 23 d. žymiajai lie
tuvių literatūros romaniste* Ie
vai Simonaitytei suėjo 80 metų. 
Gausia ir svaria savo kūryba j*i 
priklauso didžiajai Mažosios Lie
tuvos rašytojų trijulei. Ofa tur i
ma mintyje Donelaitis, Vydūnas 
ir Simonaitytė. Gimusi ir augusi 

*! Klaipėdos krašte, ji daugiausia 
savo romanuose ir vaizduoja Šio 
krašto lietuvininkų buitį, pračiai 
apimdama specifiškas sio Lietu
vos kampo ir jo žmonių buitines, 
moralines, istorines ir tautines 
problemas. Prisimintina ir tai, 

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

VALANDOS: 
PTRMAD. Ir KKTVTRTAD. — 9 v. r. Iki 8 v. v 
ANTRA D to PKNKTAD. — 9 v. ryto tki 5 v. vak 
SESTAD 9 v r iki 12 v. d. — Tr^čiad .]*da--yta 

7%% 
Mokamas nJ. 6 m. 

certifikatus. 
Minimam S1-000 

6 % °io 
Mokama ui 1 m. 

e*>rtifikata<v 
Minimam $1.000 

5%* 
mnksmas tiž 
Investavimo 
sąskaitas. 

PINIGAI [NESTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 
Dfrklendai mokami kaa 3 mėnesiai 

D 

Daug sutaupysite, pirkdami čia 
jų jeflanenis. Pasinaudokite pa
togiu ptamu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtu foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pirmad. 
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai. 

3314 West 63rd Street 
Chicago, rUrneis 60629 

Tel. — PRospect 6-89981 
I 

JEI JOS NORITE SIŲSTI SIUNTINIŲ DOVANAS 1 LIETUVA IR ĮVAIRIUS 
USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos 

PACKAGE EXPRBS * TRAYft AGENCY, INC. 
(LICENSED BT VNESHPOSYLTORG) 

VYRIAUSIA IŠTAIGA: 1771 BR0ADWAY, NEW YORK, N. Y. 10019 
TEL — 581-6590; 581-7729 

Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Siuntinių 
pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA. 

Prie firmos skyrių yra krautuvės, Jose ras i te žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvai
riausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų. 

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 8 valandos vakaro. Šeštadieniais ir sekmadie
niais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet. 

MŪSŲ S K Y R I A I : 

A U T O R E P Ą I R 
Motor hme-up, motoro, stabdžių, vairo 
ir automatinių transmisijų remontas. 

Starteriams ir alto—toriams duodame ilgalaike* į 
garantija*, Tfi&AOO gazoliną*. į 

IGNAS DUBAUSKAS Ir PETRAS PliNYS 
5759 Soute fftsfttrn Avtaut — Telef. 737-3988 
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A. T V E R A S I I 
2646 W. g»ta Street — TeL RE 7-1941 f , | 

Ir taisymas f , f 

AHentown, Pa. — 126 Tilghman Street 
Barftnere 31, Md. — T828 Fleet Street ! 
Brooklyn, N. Y. 11218 — 485 McDonald Avenue 
Buffalo 12, N. Y. — 701 FiUmoTe Avenue .„..„...„. 
Chicago 22. ffi. — 1241 Ne. Ashland Avenue 
Chicago, III. 60629 — 2608 West «S Strtet „ 
Chicago. m. 60609 — 1855 West €7 Street >.„ 
Cfevefsnd 13, Ohio —102S Keniluorth Avenne 
Detrott 12, SCch. — 11601 Jos Campau Avenue 
Hamtramck, Mich. — 11339 Jos Campau Avenue . 
Hartford 6, Conn. — 122-126 Hillside Avenue 
Los Angefes 4, Cafif. — 159 So. Vermont Avenue . 
New York S, N. Y. — 78 Second Avenue ...„ 
New York 3t M. Y. — 324 E. 9 SL 
Mlami Beacn, Fla. 33139 — 1201 17 SL 
Phlladelphte 23, Pa. — 631 W. Girard Avenue 
Phoenix, Ariz 85027 — 22047 BlaA Cairvon Hwy. 
Rahway, N. J. — 47 East Milton Avenue _^ 
Silvcr Springs, Md. — 1002 Kermebec Ave. „ ^.. 
South Rrver. N, J. — 41 Whitehead Avenue 
Syracuse, N. Y. 13204 — 515 MarcelUis Street ^ , 
Woodhaven, Queens, N. Y. 11421 — 80-14 Jamafca Ave. 

i 
LATKROD2LAI IR BRANGENYBES 
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UKtyPOD. S. J. 08701 — 1M Secort %. 
VS&ktMHL N Y — McKENNAN Rl). 

NAU3I SKYUAt 

435-1654 
342-4246 
633-0096 
895-0706 
486-2818 
925-2787 
376-6755 
771-0696 
365-6786 
365-6746 
246-2348 
385-6556 
674-1346 
475-7436 

305-673-8226 
.... 769-4567 
682-942-8776 

381-8806 
301-589-4464 

257-6326 
475-9746 
296-5256 

.... 363-0494 
315-566-59*39 

L 
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PRIEŠAKINIS METODAS 
Niekas negali užginčyti "Vil

nies" Jokubkos, kad okup. Lietu
voje nėra priešakinės technikos, 
prekybos ar kolchozo, kuris net 
sūrį Jokubkai pradžiuginti su-

I spaudė. Apie tą priešakinę tech-
| niką komunistinė; Vilniaus "Šiuo 

Kasininkė Onė sako, kad trūks
ta dėl to, jog išneša. Vienas pri
sipylęs į kelnių kiškas nešė du ki
logramus kruopų. Atidavė jį mi
licininkui, o tas paleido. Sako, 
nusikaltimo sudėtis kelnėse bu
vo per maža. Kitas nešė prisipy-

toj" Juozas Bulota išspausdino les po kepure salda :nių. Ir išne-
rašinį "Priešakinis metodas". Ja- še neišaiškintas. Tik vėliau pats 

PAGRINDINE PRAKALBA 
"Keleivio" laikraštis dar gero

kai prieš Kalėdas paskelbė veda
mąjį "Geriau kiek pe.' ankiti, ne
gu per vėlai". Straipsnyje iškelia
mi su Vasario 15-ja sus'ję reika-

;ad "Pirmiausia 

Kol aliko aiškiau negu diena 
L'etu.a jau seniai okupuota. 

Prelegentas ir verkė ir juokės, 
Šaukė Balfą, ir Altą, ir Vliką. 
Ir sušuko: paduokit, 
\s nutrenksiu tuoj jums lai ir teigiama 

pagal tradiciją 
nesį ture ų prasidėti geresnė ar į 
tylesnė tarpo- ifanizacirė kova Tr kalbėjo gyvai prelegentas, 
dėl būsimų ai :ų krepšio, kuris, į Keikė rusą, ir dalia ir būvį. 
nors dar ir tuščias, jau yra tąso- j Po dviejų valandų sen imentų 
mas kiekvienos į save ligi perply- Paaiškėjo, kad esam lietuviai. 
Šimo". Na , o toliau laikraštis ra- ' 
šo, kad bus pagrindinės 

IŠPURENTI DIRVONAI 

"Kadangi mūsuose apstu žur
nalistinės literatūros deimančiu
kų, pilnai nušviečiančių lėktuvo 
bilietų pirkimo, bagažo atidavi 
mo, lėktuvan įsėdimo, skridime, 
debesų slinkimo, palydovių 1 pš-
numo, turbeno stiprumo, iš lėk-

bolševiką! tuvo išlipimo ir bagažo atsiėmi
mo įvairiausias prozos ir poezi
jos detales, nebandysiu bepuren-
ti šių jau gerai išpurentų dirvo
nų." V. Bražėnas 

me rašoma: 
"Buvo mūsų meisteryje par

duotuvė. Na, tokia paprasta, be 
priešakinių metodu. Už vieno 

S prekystalio stove io Bronė, už ki-
Į to Onė. Jos tau prekę —tu joms 
pinigus. Pasakyčiau, gan greita 
apyvarta ir malonus aptarnavi
mas. Onė buvo juodbruvė, o Bro
nė šviesi. Kai nusišypso, paduo
damos tau kokį dešrigalį ar ries
tainį, tai net grąžos imti nesi
nori. 

Vieną kartą pasklido žinia: 
n ūsų parduotuvė pradėjo dirbti 
oačiu priešakiniu metodu. Nuei 

pasigyrė. 
O apie diedą Kvydarą nėra ko 

nė kalbėti. Tas išgėręs eina į par
duotuvę, kaip į kokią užkandinę. 
Pasiima sūrio arba dešros gaba
lą, kol prieina prie kasos, sukram
to ir praryja. Ir dar šaiposi pra
eidamas pro kasininkę: "Jūsų pre
kių kokybė neaukšto lygio, todėl 

nieko nepirkau. Rytoj irgi atei
siu. Irgi nepirksiu, o ką jūs man 
padarysite?" Įsismaginęs pradėjo 
nemokamai parduotuvėje ne tik 
užkąsti, bet ir alų gurguliuoti, 
tiesiog iš butelio. Jį išveja, o jis 
vėl įlenda. Sako, aš turiu visas 

Lietuviai daktarai slidininkai taip 
apsaugojo medžius nuo savo spor
tininkų 

MEDINES GALVOS 

. SPYGLIUOTIMS MINTYS 

Kiek sprendžiama apie tinkamą 
aprangą per iškilmingus pietus, 
tai uodegos gerai atrodo tik prie 
šunų. 

Grucho Marx 

"Užtenka Stalinui sugadinti o-
rą, o jūs tai jau laikote kvepa
lais". Mao-Tse-tungas 

Statistika rodo, kad 80 proc 
moterų nekentėjų yra moterys. 

— Šlamšto krūvoje ir geras 
daiktas pasimeta. 

— Vynas y r a persimetėlis: 
p i rma draugas, o paskui prie
š a s . Fielding 

— Visi mes nuodėmingi, tarė 
k a t ė išvertus pieno puodelį. 

Kai kurie žmonės tokie prieš
ginos, jog., jei įkristų upėn, spir
tųs i plaukti prieš srovę. 

Infliacija turi vieną gerą iš
davą — praktiškai padaro galą 
vedyboms už pinigus. įame pasižiūrėti — nagi, iš tik-1 ^Ketines teises aps'prekinti. 

rujų: prekvstalių nėra, eik ir imki K a i P v i * o s e parduotuvėse, t a lp | 
:ą nori ir kiek nori. Už vienc \ į mūsiškėje atsirado defeito. De--Į h r ^ ^ ^ ^ kuris vaikosi po laukus savo vė-

Į acitas — toks daiktas, kurio tai :asos aparato sėdi Onė, už kitf i - . .v, . . . ,. 
Ironė. O po prekybos salę vaikš- i "*. «* nėra. Ge rau sakant, kam jau paaiškėjo ir m e į n e s galvas 

Lionė ! yra> kam nėra. Sakysime, tokios u n n u e m s 
Audronė ir Petronė. L :onė | ' a v o s H nuosėdų arba ir kitų ! 

nevalgomų dalykų. Juos skyriaus 

ovietų Rusijoje smarkiai11 — Pasaulis nėra mažas tam, 
karui. Tai 

jo neš'ojamą skrybėlę. 

paskai
tos, kuriose bus išaiškinta, kad 
Lietuvos pirmasis karalius buvo 
Mindaugas ir kad Lietuvą du kar
tus okupavo rusai ir kartą vokie
čiai. Na , o paskui mes atvažiavo
me į Vokietiją ir toliau, taip sa
kant, kentėti atvykome į Ameri
ką. N a , o čia tai jau mes galuti
nai pasiryžome tiems komunis 
tams niekada nepasiduoti. 

Žinoma, prie to tenka pridėti, 
kad su tuo komunizmu yra tikrai į j 
sunku kovoti, nes jis yra labai to- I 

Plaukė žodžiai ir mintys kaip 

Kol paliko aiškiau kaip ant 

PAGUODA 
vilnys, 

č oja namai priimtos 
i mė, 
ai neprekiauja, nes ji skyriaus 
2 ė'a ir ž ūr" tvarkos Jonė, Aud-
onė ir Petronė ta p pat nieke 
e 'aro. t'k žiūri tvarkos ir pir-

kė'ų kišenių. Kad kas, ko jam 

Z. Gerulis 

ATLEUMMA3 

edė:a įteikdavo pirkėjams tiesiai 
i rankas. Ir visai ne iš po pre
kystalio, o sandėlyje. Paskui pi
nigus taip greit numesdavo ka
rininkei, kad ta net suskaičiuo-

delno: 
Lietuvoj yra sostinė Vilnius 
Ir pilis Gedimino ant kalno. 

daug patogiau 
skrybėlės nusi-

vadams 
kitą mušti, 

Ii, todėl čia jau 
ant savo artimo 
spiauti ir organizacijų 
daug lengviau 
o ne ten kokį bolševiką. Jei nėra 
bolševiko, tai reikia kokį organi
zacinį vienetą ar pilietį komunis
tu apšaukti. Tada ir budrumas 
atsiranda ir pagaliau įprasmina
mas ryžtas būtinai nepasiduoti 
priešui. 

Xa, o dėl prakalbų šventės 
minėjimuose, tai tenka tiek pasą-' Jog sugrįšim, 
kyti: kad būtina žmonėms primin
ti, kad per Lietuvą teka Nemu
nas. O ta proga mes primename 
jau prieš porą dešimkių metų 
dr. S. Aliūno paskelbtą eilėraštį 
apie pagrindinę paskaitą. Ka
dangi niekas nuo to laiko nepa
sikeitė, tai siūlome, kaip ir "Ke
leivis", ir toliau taip laikytis, kaip 
tame eilėrašty]? išdėstyta: 
Lietuva buvo didelė mūsų. 
Gerbiamieji, nuo jūros lig jūros. 
Gudų, maskolių, rusų ir prūsų 
Drebėjo ir dūšios ir skūros. 

Prelegentas aktyvia: kalbėjo, 
Rankas spaudė, ir gniaužė, ir 

trynė. 
Kol po valandos mums paaiškėjo, 
Kad mes esame vargšai 

tremtiniai. 

. Vienas dar mažokai patyręs į reikia ar nereik a, nepaimtų ir 
'veikėjas, stiprokai krimsteltas1 neužmokėjęs neįsineštų. Užtat! ti nespėdavo. Talonus kasos apa 
I spaudoje, buvo berašąs skundą Bronė ir Onė prie kasų dirba iš-
į teismui. Daugiau matęs jo drau- sijuosę, tai joms ne už prekys-

alio stovėti! 
Iš pradžių visi buvome lyg pa-

enkinti — adppeklįaį, ir pirkė-
a:. Pakui padangė pradėje 
lauktis . Prie kasu, atsirado eilės 

gas nusijuokė: "Mesk tą skundą 
į krepšį! Žinok, kad to, kas ten 
apie tave parašyta, pusė prenu
meratorių nė nepastebės. Iš tų, 
kurie pastebės, pusė visai ne-

Parduotuvę nei iš s o, ne
pradėjo dažnai uždarinėti 
ni nusipirkti 
arba muilo, o ant 

iš te 
Atei-

Pakalbėjęs dar valandą vieną 
Ir priminęs vė! Vytautą didį. 
Prelegentas sušuko: šiandieną 
Daug lietuvių pasauly pasklidę! 

Kai penkta valanda prasidėjo, 
Kad nustebintų publiką visą, 
Prelegentas suriko: girdėjot, 

kur teka Dubysa? 

Ir kai pabadė prakalbą graudžią, 
Baisiai didžios ovacijos griaudė. 
Ir sustojo graužt suolą kas graužė, 
Ir pabudo visi, kurie snaudė. 

T. P. 

skaitys. Iš tų, kurie skaitys, pu- kasininkės nebesuspėjo susitvar-
sė nesupras, kas ten rašoma. Iši kytl su tuo p r e ' a k m u metodu 
tų, kurie supras, pusė netikės, 
kad tai tiesa. Pagaliau iš tų, ku
rie patikės, pusė bus tokių, ku
rių nuomonė vis vien nieko ne
verta. Tai ko čia dabar jaudi-: 
nies?" A. Tamošaitis, SJ 

PARUOŠIMAS OPERACIJAI 

— Sesele, prašau paruošti Ii 
gonį operacijai, — įsakė gydy
tojas slaugei. 

— Pone, a r tamsta žinai, kad 
tai kainuos 700 dol.? — ši klau
sia ligonį. 

— Taip, sesele. — atsako li
gonis. 

— Daktare, jis jau paruoštas 
operacijai! 

EDISON PATIRTIS 

ratu pati išmušdavo 
Žodžiu, mūsų parduotuvėje 

oradėio trūkti ir prekių, ir pini
gų. Kur visa tai dingdavo, nie
kas nežinojo — net revizoriams 
buvo neaišku. J:e tik per didelę 
bėdą suskaičiavo, kiek ko yra ir 
Vek ko nėra. 

Jaumklės Onė, Bronė, Jonė, 
\udronė ir Petronė visos po ly-
"a' sumetė, kiek trūko, nes ki-

dantims milteliui a ' P b ū t l * b u v ? r i e s t a - V i e n o s įš 
durų raštelis \ tf^vu pasiskolino, kitos galai ži-

— "patikrinimas". Ir vaikščioki"0 i § k u r paėmė. Nieko nedavė 
sau nepraustaburnis. O patikri- i t i k skyriaus vedėja Lionė, nes ji 
nimai dažnai daromi dėl to, kadį— ^ ^ prekybos darbuotoja. Ji 
trūksta. Prekių trūksta, ar pini-1 § e r a i ž l n o v i s u s priešakinius ir 
gų trūksta. O kodėl trūksta, nie 

— Ką privalai daryti , kad 
gautum atleidimą? — paklausė 
mokytoja sekmadieninėj mokyk 
loj. 

— Nuodėmę, — a tsakė maža 
mergiūkštė. 

— E tu tyrinėjas (vadinamųjų) 
23memiųjq gyvulių" bruožus 

j>3i polinkius ir greinęs juos su 
žmogaus bruožais bei polinkiais. 
Priėjau išrado:-, pažeminančios 
mane. 

Mark Tvvain 
I 

— Vedybos — tarsi smuikas: 
kai pasibaigia graži muzika, sty
gos būna vis dar pritvirtintos. 

— Nekišk kitam kojos, jeigu 
tavo koja silpnesnė. 

— Daugelis moterų nėra ta ip 
jaunos, ka ip numaliavotos. 

ROMANAS 

Ar v e r t a skai ty t i ši roma
ną? 

KA REIŠKIA BILIJONAS 
— Išradėjo darbe esu prabu

vęs 33 metus, — sakė Tomas 

— Verta . Tik pabaiga labai 
užpakalimus metodus! liūdna. Ji palieka jį, o j is vėl 

"Didelėse savitarnos parduotu- turi grįžti p a s savo žmoną, 
vėse dar ne taip būna, o kap'ta 

DOLERIAI IR DRAUGAI 

— Geriau turėti milijoną drau
gų, negu milijoną dolerių, — ta
rė poetiškai nusiteikęs raštinin
kas. 

— Kai kurie žmonės žino kuri bet ir pažįstamų turėk, 
kas daugiau tada, kai bandai 
jiems ką pasakyti, negu tada 

Edisonas, — ir mano patirtis, I Gamtos apsaugos ir tautiškumo 
— Dauguma žmonių Washing- ,Q g k i e k v i e n a m uždaviniui, kurį | liudijimas Lietuvoj, 

tone netekę žvilgio, kas yra bi 
tatai 

Viešpats y r a sukūręs, sukūrė ir | 
lijonas, jeigu iš viso jie u»ia. s p r e n d i m ą . j e įgu mes negalim I ^̂  ^ r ^ r ^ r m r r T 
kada yra žinoję, _ rašoma "N. ^ s p r e n d i m 0

8 ^ m u m r e i k i a ' IŠ ŠVENTINIŲ SVEIKINIMU 
Er.ąuirer" savaitraštyje (XI. ^ į ^ t ^ & * s VnH m?? ouami *»—•.-- ^ ««„*._„ /-*_«.« 

listiniame pasaulyje — fiū-ū-ū... 
Milijonais tempia..." — surami
no ji jaunikles ir išvažiavo dirbti 
parduotuvės vedėja į sostinę. Nes 
ką beveiksi mūsų parduotuvėje: 
čia buvo likęs neišneštas tik pla
katas "Dirbame priešakiniu savi
tarnos metodu." 

Na, ir ką tu pasakysi, dirba j kai jų kai ko paklausi 
ten tokiu priešaliniu metodu, ko- Į __ Klausyk, jei turėsi milijoną I m 
kio čia varganoj kapitalistinė;! uoienų, tai turėsi ir ' " " 
Amerikoj marshalfieldai ar sear-
sai nė sapnuot nesapnavo. 

— Būti aklam yra bloga, bet 
dar blogiau turėti akis ir nema
tyti. 

Helen Keller 

— Joks vaikas nepamiršta sa
vo tėvų, kol jam reikalingi jų pi
nigai. 

Ežys — vienintelis gyvulys, iš 
kurio moterys negali pasisiūti 
apykaklės. 

— Pavasarį ledas iš džiaugsmo 
sutirpsta. 

Žinojo, kad dėl kvailos galvos 
kojos nepailsi, todėl įsigijo ma
šiną. 

Žmona iš ratų — alimentai 
pakrato. 

Darbą mokėk, teisybę mylėk, 

draugų. — nusišypsojo kitas. 

NELYGŪS ARBATPINIGIAI 

Viešbučio durininkas taip 

milijoną j jjr ^~ 

aiškino 
a-

svečiai 

). — pr ieš bilijoną sekundž ų į į ^ j 
prisipažinti, kad mes esam 

SĖKMINGA PROFESIJA 

Spaudė kumščius ir rodė į sienar, 
Šluostė nosinėm kaktą taukuotą. 

dar nebuvo išsprogdinta pirmo
ji atominė bomba. Prieš bilijoną. 
minučių Kristus dar tebebuvo} 
žemėie. Prieš bilijoną valandų Policijos valdininkas klausinė-
žmoriės tebegyveno urvuose, jo banko kasininkę, kuri jau 
Vienok prieš sumokant bilijoną trečią kartą buvo prie langelio 
dolerių pagal valdžios išlai- apiplėšta to paties Įsibrovėlio, a r 

Kuri komanda Įmes daugiausia ne 
| kito, bet i gavo krepšj 

durną — būna vakarykštė diena. 

KAS ŠEIMOS GALVA 

Jei vyras ir tėvas yra bosas, 
tai šeima, be abejo, senoviška. 
Jei žmona ir motina y ra bosas, 
— tai gerai organizuota šeima. 
O jei abu ne bosai, — tai labai 
moderni šeima ir vaikai bosai. 

PILOTAS 

Mokytoja liepė vaikam nu-
pieš'i paveiksią Šv. Rašto teksto 
iliustracijai. Maža mokinukė su
grįžo su savo nupieštu lėktuvu, 
kuriame sėdėjo vyras, moteris, 
kūdikis ir pilotas. 

— Kas čia dabar? — klausia 
mokytoja. 

— Tai lėkimas į Egiptą, — 
ėmė aiškinti mažylė. — Cia Ma
rija, Juozapas, kūdikėlis Jėzu-
lis, o čia, va, Ponio pilotas. 

ji bus pastebėjusi ką nors ypa
tinga to plėšiko išvaizdoj. 

— Taip, viršininke, — aiškino 
kasininkė, — jis kiekvieną kar
tą atrodė vis geriau apsirengęs. 

NELAIMINGOS JUNGTUVĖS 

— Jis du kar tus vedė ir abu 
kartus nelaimingai. Pirmą kar
tą jo žmona pabėgo... 

— O antr4 kar tą? 
— Antrą kartą nepabėgo. 

Poetas iš Visatos, Calif. 
atsiuntė tokius linkėjimus: 

Visus mus smulkiai mala 
lemties dienų malūnas, 
t ik jo dantų nebijo 
Saliamonas Aliūnas... 

J o pavyzdžiu pasekti 
pabandom nors iš tolo, 
užkrimst Pegasui davę 
poezijos atolo. 

Lašu valerijono 
užlieję duonos vąsnį, 
pasaulį, rodos, matom 
blaivesnį ir linksmesnį. 

— Poetas iš Chicagos eiliuoja: 

Turlki t visko jūs ligi valiai, 
gražiai gyvenki':, kaip Trys 

/Karaliai . 

PIRMOSIOS PAGALBOS 
PAMOKOJ 

Aiškindama pirmosios pagal
bos reikalą, mokytoja paklausė 
vaikiuką, ką jis darytų, jei jo į žinotų, jog jie turtingi. Ogi ne 
sesuo prarytų raktuką nuo du 
rų. 

— O, manau, aš vidun įlipčiau; 
pro langą, — atsakė vaikas. 

kodėl turtingi 
duoda mažesnius arbatpinigius, t i j ] 
negu neturtingieji: 

— Turtingieji nenori, kad ka 

! turtingieji, nenori, kad kas žino
tu* jog jie neturtingi. Vaistus nuo šalčio betaisant 

DIETA 

Viena mergina aiškino, kodėl 
ji prisilaiko dietos. 

— Noriu atrodyti, kaip a t ro
dydavau, kad vyrai žiūrėtų į 
mane, kaip žiūrėdavo. 

SPYGLINIAI LAIŠKAI 

Sargybom* pasikeičiant 

— Vaikai neturi dviveidišku
mo, kadangi jie natūralūs, i r ta
tai jgimta. Jei motina liepia jiem 
pasakyti prie durų svetimam 
žmogui, jog jos nėra namie, tai 
jie tiesiai pasako:" Mano mama 
liepė pasakyt tau, kad ji ne na
mie". Fulton Sheen 

— Kai senstame, mūsų grožis 
sulenda į kūno vidų. 

Emersonas 

Viena ponia taip ap budino 
kitą: 

— Jei išlygintum . visas tas 
jos raukšles, ji būtų septynių 
pėdų aukščio. 

— Dyguldagis i š Los Angeles r a š o : 

Tik vieno dalyko Brežnevas nežino, 
Kad prie Pacifiko aitliai Gedimino 
Buriuojąs į kuopas, galanda kuokas 
Ir savo gaivalingą karo vadą neša, 
Kelia ant rankų ir spaudoj aprašo. 

Sako, nežiūrint detantės, 
— Jis žygy per Atlantą, pro šaunųjį Alvitą, 
Bematant sutriuškins Maskvos gilybę. 
Jo pergalę didžią pasveikins kurantai 

Senojo Kremliaus bokštv gausybėj. 
Pagaliau ant galo pats cdės finalas: 
Nesvarbu, ar vadas be rango, ar be akselbantų! 
Vado dorybė — bekrašte narsybė, — 
Žingčioti prieky, o ne ant galo. 

— K. Arčiama iš Los Angeles eiliuoja: 

Tautiečiai, mažiau baliavokit, 
geriau daugiau Lietuvių fondui aukokit, 
kad pajėgtų vardyną išspausdinti 
ir patys save pagarsinti, 
kas gi katinui uodegą užries, 
jeigu jis pats jos užriesti nenorės. 

• 


