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MOŠŲ ROMANAS DAR GANA STIPRUS 

Kultūrine reprezentacija 

Visai neseniai Dirva savo veda
majame paskelbė, kad Lietuvių 
enciklopedija angliškai bus pir
masis šaltinis mus pažinti. Ligi 
šiol kiti mus tegalėjo pažinti tik 
per šalutinius kelius, tik per tar
pininkus. Privati leidėjo iniciaty
va padės padidinti langą, pro ku
rį kitataučiai galės pažvelgti į 
lietuviškąjį pasaulį, į jo kūrybi
nius, ekonominius ir visuomeni
nius laimėjimus. Tačiau tai ne 
mūsų organizuotųjų vienetų nuo
pelnas, o mūsų privataus, puikios 
iniciatyvos ir nebijančio darbo 
žmogaus. Enciklopedija, ne tik 
angliškoji, yra mūsų tautos viena 
iš didžiausių reprezentacijų. Jeigu 
tai būtų atlikęs koks nors veiks
nys, kiek šiandien būtų ginčų, ku
ris tai pirmas pradėjo daryti, ne-
spėtume garbinti visų valdybų. 
Būtų tiek pat skubėjimo besiskel
biant, kuris pirmas ką nuveikė, 
kaip iš pavergtos Lietuvos prasi
veržusių ar nuteistų atveju. 

Kitas toks pat Lietuvos kultū
ros reprezentantas yra Manyland 
Books leidykla. Ji išleido daugybę 
knygų angliškai, tuo supažindin
dama amerikiečius su lietuvių li
teratūra, pasakomis, istorija. Tik
rai nuostabu, kad tai padarė vie
nas vienintelis žmogus. O kiek 
buvo žadėję mums įvairių istorijų 
organizuotieji vienetai jau Lietu
vos nepriklausomybės atkūrimo 
penkiasdešimtmečio proga. Ta
čiau pažadai liko pažadais, gi 
vienas Manyland Books leidyklos 
vadovas parodė pasauliui ir Krė
vę, ir Vaičiulaitį, ir Šeinių, ir 
Gliaudą, ir pagaliau mūsų lietu
viškąsias pasakas, ir mūsų visą ei
lę beletristų vienoj knygoj "Se-
lected Lithuanian Short Stories", 
kurios išėjo trejetą laidų. Visiems 
šiems uždaviniams, visai šiai tik
rajai, ne vienadieninei reprezen
tacijai, leidėjas negavo iš jokių 
fondų lėšų, o kai buvo gavęs pa
skolos iš vieao fondo už, procea1 

tus, tai buvo tokių, kurie manė,! 
kad tai visai bereikalinga. 

Mums vis sunku labai suprasti, 
kad tautinė reprezentacija reika
linga pinigų, kad ir knygai, ne 
tik šokiui ar dainai, reikia lėšų. 
Gerai, kad važiuoja į užsienius 
sportininkai, šokėjai ir daininin
kai, niekas dėl to, kas šiam tikslui 
aukojo, nenukentės, bet nereikia 
užmiršti, kad reikia ir pastoves
niam lietuvių reprezentavimui — 
knygai taip pat išteklių. Ir juo 
labiau, knyga plaukia ne tik 
trumpam laikui į užsienius, bet ji 
plaukia ilgam laikui į bibliote
kas, ji ten bus daug ilgiau negu 
kelių dienų ar mėnesių viešnagė. 
Mūsų kultūrinė reprezentacija, be 
abejo gali būti ir kitur — dailėje 
ar muzikoje. Čia vienur su auko
mis kitur ir be aukų gražiai užsi
rekomenduojame, tačiau knygai 
prasimušti daug sunkiau, ypač kai 
reikia konkuruoti su leidyklom, 
kurios už vieną Chruščiovo raštų 
tomą sumoka milijoną dolerių ho
noraro. 

Štai minėta Manyland Books 
leidykla išleidžia šiuo metu Vaiž
ganto "Nebylį" angliškai. Apie šį 
kūrinį, vienas iš amerikiečių kul
tūros žurnalo redaktorių, mokąs 
lietuviškai, pasakė, kad tas kūri
nys prilygsta Nobelio premija at
žymėto Faulknerio kūriniam. Bet 
kol amerikietis skaitytojas įsitiki-
kins, kad tai tikrai geras kūrinys, 
reikės nemaža lėšų ir laiko. Ir 
būtų pats didžiausias Vaižganto 
pagerbimas, jei kas nors, koks 
nors organizacinis vienetas, nepa
gailėtų leidyklai trejetos tūkstan
čių dolerių, kad galėtų šia subsi
dija palengvinti leidyklai "Neby
lį" išleisti. Tą kūrinį ir mūsų po
etas Aistis laiko vienu geriausių 
mūsų literatūroje, todėl šiai repre
zentacijai reiktų ypač surasti lėšų. 

Šiandien, Vasario šešioliktosios 
išvakarėse, mes vis kalbėsime apie 
mūsų laisvės kovas, apie mūsų 

(Nukelta j 2 p s D 

mu, kiti artimu, tiesiog lyriškai —Šabloniškai tariant, "Praga-
pakiliu Įsijautimu j žilą Lietuvos ro vyresnysis" parašytas patrauk-
senovę, dar kiti savo pasakojimo liai ir įdomiai. Tema plečiasi na-
dinamika ir vaizdžių tikrovės pa- tūraliai, veikėjų psichologinis at
gavimu, skleidimas nuoseklus. Veiksmas 

Jei būtų galima darytis išva- daugiausia sukasi Lietuvos kolū-
dų iš dešimties perskaitytų romą- kyje. kur slapstosi kefnigas. Užsu-
nų, prie spragų reikėtų dėti kai karna ir į miestą. Autorius pasa-
kurių temų, problemų ir vaizdų keja, nebrukdamas kurios tezės ir 
vienodumą bei pasikartojimą, neužsisėsdamas ant kolūkio nege-
Vieną jų minėjau — daugiau at- rovių. Nors jų ten netrūksta, bet 
siminimų, o ne romano pobūdis, išvados paliekamos pačiam skai-
Štai dar keletas kitų: tytojui. Ir iš viso romano išvada 

Grįžimas, bent svajonėse, prie y r a t o k i a ' k a i P g ^ ' e n i m a s e i n a 

pirmosios meilės ar jaunystės die
nų romanso — bene septyniuose 
romanuose. Poroj veikalų svajo
nė atgyja konkrečia tikrove. 

Mišrių šeimų problema atsi
spindi, bereds, keturiuose rank
raščiuose. 

Pabėgusi žmona —dviejuose. 
Kunigas su romantišku epizo

du praeity ar nuo savo pašauki
mo besislapstąs — tur būt, pen-

be ypatingo pabrėžimo ar drama
tiško mosto. Todėl užvertęs vei
kalą, jauti, kad įvykiai čia dar 
nepasibaigė ir kad gyvenimas to
liau sr /er.a, nors mes jo naujų 
vingių jau niekados nesužinosi
me. Pati romano konstrukcija y-
ra maždaug tradicinė, tačiau 
stilius yra kiek moderniškas, o 
pati kalba —lanksti su metafo
rine tartimi. 

— Kaip Jums atrodo, kas pre
mijuotame romane mūsų skaity
tojui turėtų labiausiai patikti ir 
kuriu priekaištų reikėtų tikėtis? 

Ą.ntanas Vaič.uiaitis Nuotr. V. Maželio 

Pokalbis su Draugo romano konkurso jury komisijos 
pirmininku rašyoju Antanu Vaičiulaičiu 

kiose knygose. 
Narkotikai — dviejose. 
Daugiabučiai namai —dviejo

se 
Užsukimas su mergina į mote

li trijuose. — Pavaizduoto pasaulio arti-
Vedant statistiką, būtų galima mas pajautimas, sklandus, nors 

apčiuopti ir • daugiau panašių neįfempti įvykiai, nesiskverbi-
bruožų. Pavyzdžiui, su pagonis- mas su kuria teze, natūraliai at-
ka Lietuva susiduriame dvieįuo- siskleidžią personažai, kalbos ir 
se romanuose, su gyvenimu A- stiliaus skonis. Na, jei kalbėti a-
merikoie, ar bent veiksmas nuo pie trūkumus... Nežinau, kažkas 
čia pradedamas, rodos, septyniuo- pastebėjo, kad pagrindinis roma-
se. Vienas romanas nukelia į Ne- no veikėjas, besislapstąs kunigas, 
priklausomą Lietuvą, o kitas — i yra retenybė, o romanui gi reikia 
tryliktąjį amžių Lietuvoje. Pasi- visuotinesnių personažų. Aš pats 
liko įspūdis, kad du autoriai labai galvojau, kad toks besislapstąs 
skubėjo patekti į konkursą, ir vie- kunigas gali būti simbolis mums 
nas nespėjo apdoroti, kalbos ir visiems, kurie bėgame nuo savo 

Balys Sruoga 

Balys Sruoga dabar turėtų 
75 m. amžiaus 

Mūsų kūrybingasis poetas, 
dramaturgas, kritikas, literatū
ros ir teatro teoretikas buvo gi
męs 1896 m. vasario 2. d- ir šie
met jam būtų suėję 75 m. am
žiaus, jeigu jis. iškankintas na
cių koncentracijos stovykloje, 
nebūtų miręs 1947 m. spalio 16 
d., Vilniuje, te turėdamas ves 51 

vos mirties. 
tuvių tautai 
rybos lebius. 

jis yra palikęs he-
diaelius savo kū-

įmetamas 

kryptimis vingiuoja jo fabulos 
Jubiliejinis — dvidešimtasis teisybė, bet esu girdėjęs, kad s r o v ė? Kurių minčių ir tezių ak-

'Draugo" romano konkursas jau anksčiau yra pasitaikę komisi- c entai romano lapuos autoriaus 

nis priešas įmetamas į žaizdrą 
stiliaus, o antras, kaip sakoma, pareigos ar pasaukimo. Jeigu taip fabrike. Aš' sakyčiau kad prie-
nusmailintas pabaigoje. žiūrėti, jis įgautų visuotinesnių ^ n u g a l ė t a s grvnai fizine pras-

- Kodėl jury komisijos dėme- b l ? , o ž ų " ; \e)Zu š n e k ė t i , a P i e j į " me, kada iš tikrųjų kova buvo i-
svs šiemet nukrvpo i rankraštį "ĮSKŲS dalyKus, man kieK abejo- d ė j i n ė . 
"Pragaro vvresnvsis"? Kuriomis «"» s u k e į . s m P ° sudeginimas _ K a ip šis premijuotasis Vy-

troboie. Tiesa, autonus dirvą t a u t 0 Volerto romanas atrodytų, 
ruošė tokiam atsitikimui, tačiau lyginant jį su kitais čionykščiais 
man atrodo, kad būtų idėjiškai romanais? 

tais metais verta skirti premiją. y r a v , - ^ romano apipavidalini- nors kitaip. Panaši vieta yra dar resnysis" galėtų glaustis prie ge-
Jeigu "Pragaro vyresniojo" nebū- mo sukirpimas? kitame rankraštyje, kai ideologi-1 (Nukelta į 5 pusi.) 
tume turėję, šiemet būtume ga
lėję atrinkti dar bent iš trijų ki-

pasibaigė. Kaip žinome, jo lai-, joms palaužyti galvą, ar iš viso labiau pakišami? Kurios mados s v e i ^ i a u s u l u o susidoroti kaip — Mano galva, "Pragaro vy-
mėtojas yra rašytojas Vytautas 
Volertas, kuriam premija paskir
ta už romaną "Pragaro vyresny
sis". Premija laureatui bus įteikta 
kovo mėn. 14 d. Jaunimo centre, I tų romanų, pristatytų premijai. 
Chicagoje, konkurso jubiliejinė- Tad atsakant į klausimą, reikia 
je iškilmėje. Joje skaitytojai jau tarti , kad šiemet konkursui der-
galės įsigyti ir premijuotąjį ro- [ liūs buvo geras. Minėjau bent 
maną. 

Bet visiems literatūros bičiu
liams, manome, jau ir šiandien 
įdomu patirti, kokio pobūdžio vi
sokeriopa prasme yra premijuota-
tasis romanas ir kokie aplamai 
buvo šiemetinio romanų konkur
so ryškesnieji bruožai bei jų li
teratūrinis svoris. Todėl tomis te
momis ir užkalbiname čia jury 
komisijos pirmininką, rašytoją 
Antaną Vaičiulaitį. 

— Kokie aplamai Jūsų įspū
džiai iš šio jubiliejinio (dvide
šimto) "Draugo" romano kon
kurso? Kuo jis būtų išskirtinas 
ar įprastai trafaretiškas mūsų 
čionykštėje literatūroje? Kur, Jū
sų manymu, laisvojo pasaulio 
lietuvių literatūros romanas sto
vi ir kur jam reikėtų šiuo metu 
labiau pasistūmėti? 

Jspūdis pasiliko visai geras. 

tris kitus romanus, už kuriuos bū
tume galėję rubalsuoti premiją. 
Dar keli kiti patraukė dėmesį sa
vo gražia lietuvių kalba, —po
ra iš jų, be jokių pataisymų, nors 
imk ir spausdink. O jų spraga y-
ra ta, kad autoriai patenka tarsi 
į atsiminimu-, kurių jau nepa
kelia į romano žanrą. Tokiuos 
atsiminimuose Kartojasi jau daž
nokai liestos temos — bėgimas 
iš Lietuvos, t remtiną stovyklos, 
įsikūrimas Arr. rikoje, svajonės a-
pie senas dier.as, ir panašiai. 
Manding, tokiems pasakojimams 
kurį laiką reiktų uždėti morato
riumą, arba juos išaštrinti apie 
kokią problemą. 

Jeigu spręst- iš dešimties kon
kursui atsiųs'.i rankraščių, mūsų 
romanas dar gani stiprus. Vie
nas komisijas narys sakė, kad jei
gu ir tie, kuri' pasirodė silpnes
ni, būtų išlei^ prieš 60 metų, jie 

Tai ne tik mano vieno nuomo- I tada būtų buvę sutikti kaip reikš-
ne, bet maždaug ir kitų komisi- j mingesnis indelis mūsų beletristi-
jos narių — Jono Aisčio, Jurgio kon. O kalbant apie geruosius, 
Blekaičio, Dalės Lukienės ir An- vieni romaną; žavėjo problemų 
Um> Sužiedėlio. Nežinau, ar tai įžvalgumu ir yiichoio^iiiiu ūkru-

Adotnas Galdikas 
Iš ruošiamos daiiismko monografijos, Kuosavybė 3craoto. 

Žicara Lietuvos bažnytkaimyje 
Nuotr. V. Maželio 
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Pirmąjį lietuviu rašytoju 
suvažiavimą užsieny prisimenant 

BALYS GRAŽULIS 

Prieš dvidešimt penkerius metus, Iniciatyvos ėmėsi prancūzų zono-
1946 m. sausio mėn. 25-26 d., Va- je, Tuebingene gyvenančių rašyto-, 
karų Vokietijoje, Tuebingene, buvo jų būrelis. Ten dar 1945 metų ru-
Įsteigta Lietuvių rašytojų tremti- deni kilo sumanymas leisti rašyto-
nių draugija. Verta tą sukakti pa- jų metrašti "Tremties Metai". Tam 
minėti ir prisiminti, kokias viltis tu- reikalui susidarė metraščio redakci-
rėjo, kokiems užmojams rašytojai nė kolegija: St. Santvaras, Pulgis 
ryžosi pirmaisiais pokario metais. Andriušis, A. Nyka-Niliūnas, B. 

Po ranka LRTD vaidybos leistas Gražulis ir V. Kazokas. (Vėliau j 
biuletenis "Pranešimai", kuriame redakcinę kolegiją Įėjo ir B. Braz-
patalpinta steigiamojo suvažiavimo džionis ir buvo išrinktas metraščio 
aprašymas bei sveikinimų, rezoliu- vyr. redaktorium. O. H. Radauskas 
cijų ir atsišaukimų tekstai. Kad bu- buvo pakviestas techniškuoju redak-
vo reikalas LRTD steigti, rodo šios torium). Viename savo posėdžių 
ištraukos iš suvažiavimo aprašymo metraščio redakcinė kolegija apsi-
iv ado. 

"Visų profesijų lietuviai čia ga
vo bendrą, naują vergo profesiją. 
Dvasinės nevilties, neįprasto sun
kaus darbo, alkio, klaikių gyveni
mo sąlygų sugniuždintiems tremti
niams gyvybės kibirkštį išlaikyti ga
lėjo padėti tik rašytojas, tas tautos 

sprendė sušaukti rašytojų suvažia
vimą. Ištyrinėta sąlygos, atsiklaus
ta apylinkėse gyvenantieji rašytojai 
ir nuspręsta suvažiavimą sušaukti 

Tokiu būdu, penkiasdešimt suvažia- , KERTINĖ P A R A Š T E . . 
vime dalyvaujančių rašytojų auto- f Atkel ta iš 1 *>sL» 
matiškai tapo LRTD nariais. 

laiškus laikraščiams, apie mūsų 
Įkūrus Rašytojų tremtinių drau- būtinumą išeiti į amerikiečius, 

giją, slaptu balsavimu buvo išrink- Viena Manyland Books išėjo į 
ta jos valdyba ir revizijos komisi- amerikiečius ne kukliu, laiškų 
ja. I valdybą buvo išrinkti ir pa- skyriuje išspausdintu laiškeliu, 
reigomis pasiskirstė — pirmin. Sta- bet su keliolika knygų, kurios bu-
sys Santvaras, vicepirm. prof. Vac- v o aptariamos įtakingiausiuose A-
lovas Biržiška, sekret Pulgis And- merikos ar Anglijos žurnaluose, 
riušis, iždin. Bernardas Brazdžionis, č i a ir yra tikroji reprezentacija, 
n iriu Stepas Zobarskas. Kandida- t ik gaila, kad mums vis sunku su 
tais liko Balys Gražulis ir Vytau- tuo apsiprasti. Mūsų rašytojai ko
tas Alantas. (St. Zobarskui, jau pa- v o j a ^ savo karšto laisvę, už lie-
kilusiam išvyjjti i JAV, valdybos tuvių kultūros lygiateisiškumą pa-
darbuose dalyvauti negalint, i valdy- šaulyje, ir padėkime tiems, kurie 
bą Įėjo B. Gražulis ir perėmė iž- j U O s bando į platesni pasaulį iš-

(Nukelta į 5 pusi.) vesti. P. Svilius 

Adomas Galdikas 
Iš ruošiamos Galdiko monografijos 

1946 m. sausio 25-26 dienomis Tue
bingene, Schlatterio namų salėje. j •••»••••••• 

Sąlygos suvažiuoti buvo sunkios. 
Atstumai dideli, traukiniai ėjo labai v a ž i a v 0 į, r a š v t o jų kolegos laikraš-. suvažiavimo uždaviniai.' 

Piešinys 
Nuotrauka Vytauto Maželio 

OR. C. K. BOBELIS 
fnkstu ir Šlapumo Takv 

Chirurgija 

Tel 695-0583 - « 1 0 " 
425 No Uberty Street 

*L«it> •»-*» FAtnn fltinofc 

Tel. ofiso HE 4-5849. rez. 388-2233 

DR. PETER T BRAZI* 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street Vai.: pirm. ketv. 
antr., penkt. 1-5, 
susitarus. 

1 lkl 7 popiet; 
treč. ir šest. tik 

Pirmiausia išrinko sveikinimų ir 
kultūros ir moralės vairuotojas. Bet n e r e S u l l ^ n a i ' išdaužytais langais, g u a t s t o v a j 5 kviestieji svečiai, rin- "Po to i prezidumą buvo pakvies-, rezoliucijų komisiją, kuri — Stepas 

ar iš to 
gavo kolege 

šytojų draugiją, nupasakodamas 
kaip 1940 m. draugijai buvo bolše-

persikimšę. Okupacines^ zonas perei- j ^ į vietos visuomenė rašytojų pa- | ti: prof. Vaclovas Biržiška — pir- \ Vykintas, Stasius Būdavas, Benys 
u reikėjo ^ leidimų. Pastas dar bu- sjfįūrėti^ Su jais pasikalbėti. ; mininku ir rašytojai Juozas Mikac- Babrauskas — tuojau kibo į darbą. 

. .ikis ir Stepas Zobarskas. O i sekre- Tuo metu Bernardas Brazdžionis j vai 
o pi tų visi pra ]o n i t o rja tą — Gražina Tulauskaitė — padarė pranešimą apie Lietuvių ra 

sumanymo kas išeis. Ar Schllateno salę. Dar pneš P°se-^ B a b r a u s k i e n ė i r B^yj Gražulis. 
;os pranešimus? Ar iš- džio pradžią sale buvo apypilnė ra-j 

girdo per spaudą? Ar nepabūgs ke- šytojų ir kviestų svečių — bičių-j Po suvažiavimo sveikinimų, 
lionės sunkumų? Lengviau atsidu-lių, plunksnos kolegų, žymiųjų i džiu ir raštu, Įvyko 15 min. petrau- [ J J j ^ J Į j j į J J I ir^Traugi^b^uvo pa 
so tik suvažiavimo išvakarėse, sau-i lietuvių, kultūrininkų. Jaukioje sa- \ ka. O po jos prasidėjo sutelktinė; y a d i n t a "Tarybų Lietuvos rašyto-
sio 24 d., kai atvažiavo rašytojai lėje lietuvišką nuotaiką sudarė dail.! rašytojų literatūrinė popietė. Jojei. . „ ]QA] 

"Nacių Vokietijai žlugus, vergai iš tolimosios anglų zonos. Ir kiek- Markulio vykusiai dekoruota prezi- savo kūrybą skaitė poetai: Juozas j VQ a t g a i v i n t a įg t vokiečių okupa 
vėl tapo žmonėmis. Prieš rašytoją vienas traukinys vis atveždavo podiumo siena — stilizuotas vytis ir i Švaistas, Kazys Bradūnas, Gražina i .. . Kajėj0'Veikti tik pogrindvje. I 
atsivėrė naujos galimybės ir uždavi- keletą kolegų. Vietos rašytojams gi Maironio portretas lauru vainike.! Tulauskaitė, Benediktas Rutkūnas, I g •^Tsajj^on^ sa^ kad Vokietijo- i 

ir jis vergavo kartu su visais, ne
turėdamas laiko nei teisės plunks-

, . . ~ ,. vo nepatikimas. Lietuviška spauda nos i rankas paimti. Be spausdinto . „, . , _,\. „ , » . , , . . ,. negausi. 1 ad iniciatoriai bukstavo, 
zodzio, be dvasines paramos lietu
vis neteko jėgų net galvą pakelti. 
Už vis labiau duso rašytojas, nega
lįs pats savo minimalių dvasinių 
reikalų patenkinti, nei bendro liki
mo broliams padėti." 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perSrne 

DR. EDMUND L CIARA 
O P T O M E T R I S T A S 

2709 West 51st Street 
TEL. u K 6-2100 

pagal susitarimą: Pirmad. ir 
ketv. 1—4 ir 7—9: antrad. ir penk
tad 10-4: šeštad. 10-2 vai. 

vikų primesta, pačių rašytojų ne-
Ofs. 735-4477. Rez. P R 8-6960 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBft — VERVŲ IR, 

EMOCINĖS LIGOS 
m. LRD vėl bu- ] ORAWFORD MEDICAL BUTLDINO 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso HE 4-1818. Rez. PR 6-9801 

DR. j . MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPFCTALYBfi VTDAUS LIGOS 
2454 W. 7 1 s t S t r e e t 

("I-os ir Campbell Ave. kampas) 
Pirm. ir penkt. 2 — 8 p. p. 

Antrad. ir ketv. 
4—8 p. p. šeštad. 

9 — 11 v. r. 
9 v. r. iki 12 o 

DR. FRAU K PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

Kalba lietuviškai 
2618 W. 71st St. — TeL 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"contact linses" 

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč. 

DR. A. PUSTELNIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ VTOAUS LIGOS 

5159 South Damen Avenue 
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namu 925-7697 

Valandos tik pagal susitarimą. 
Trečiadieniais uždaryta 

niai — ne vien tremtinių dvasi- prasidėjo darbymetė: svečius pasi- Ant gražiai užtiesto prezidiumo sta-!Kotryna Grigahytė, Alė Sdabraitė, " a t s i r a d o gQ roc ' v i s ų buvusios 
niam gyvenimui vadovauti, bet ir tikti, išvedžioti poilsiui, pavalgydin- io švytėjo trispalvė vėliavėlė." Vlada Prosčiūnaitė, Leonardas Žit-

budėti. 
draugijos narių. Kadangi per pen-"Pirmasis, iškilmingas suvažiavi- kevičius ir Bernardas Brazdžionis.; k e r i u s m e t u s p r i a u g o ^ ^ b ū r y s 

; jaunų rašytojų, neturėjusių pro-

vadovauti jų kultūrinei kovai dėl 
Tėvynės laisvės. Bet išsisklaidę ke- "Sausio 25 d. iš pat ryto, prasi-! mo posėdis prasidėjo 14 vai. Šuva- i Beletristai: Juozas Švaistas, Stasius 
liose zonose, po stovyklas, rašytojai dėjo judėjimas ir spūstis Lietuvių žiavimą atidarė Stasys Santvaras,•; Būdavas, Antanas Škėma ir Stepas . J r a u „ j ; a j s t o t į todėl B Braz-
tegalėjo savo stovyklos apylinkės ri- sąjungos \Vuertembergo apygardos pasveikindamas atvykusius rašyto- ' Zobarskas. Popietę paįvairino pia-; J - Į | s p^jūiė Įkurti Čia Lietuvių 
bose veikti. Kiekvienas suprato, kad valdybos patalpose, kur vyko rašy- jus. "Jokios tautos istorijoje nerasi- nistė G. Leonienė ir operos solistė | Tg^Yto:u tremtinių draugija 
tik organizuota kova gali duoti efek- tojų registracija. Čia susitiko seniai me pavyzdžio", kalbėjo 5.. Santva-: A. Dičiūtė-Trečiokienė. 
tyvių rezultatų. Reikalas suvažiuo- nesimatę plunksnos broliai, bičių- ras, "kad būtu vienu metu ištrem- Jeigu pirmąją dieną rašytojai dau- j Suvažiavimas tam pritarė, o prof. 
ti, susiorganizuoti brendo dienomis, liai, dalinosi Įspūdžiais, spaudė ran- ta iš savo tėvynės tiek daug rašy-; giau šventė, žavėjo meniniu žodžiu! V. Biržiška pasiūlė visus suvaziavi-
Visi rašytojai tai jautė ir apie tai ką per karo metus priaugusiems tojų. Ir lietuviai rašytojai pirmą ir tarpusavy šnekučiavosi, tai ant-lme dalyvaujančius rašytojus laikyti 
galvoje. Reikėjo tik kam nors pra- naujiems kolegoms. Spūstis buvo;kartą susirenka svetimoje žemėje, rą dieną jau 9 vai. 30 min. ėmėsi;naujosios draugijos nariais. Balsų 
dėti." suprantama, nes, be rašytojų, su- Ypatingose sąlygose, ypatingi ir šio darbo. 

Rez. Tel. GI 8-0873 

DR. W. M. EISIM EISIMAS 
Akušerija Ir moterų Ilgos 

Ginekolo«rine Chrurjclja 
6132 S. Kedzie Ave., WA 5-2670 

Valandos pagal susitarimą, Jei ne
atsiliepia, skambinti: Ml 3-0001. 

Ofiso tel. 
- rezid. — 

PR 8-2220 
• PRospect Narni? - rezid. — PRospect 8-908I 

OR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K 9 A 

V A I K U L I G O S 
2656 West 63rd Street 

. .. Pirmad., antrad., ketvirt. ir penkt. 
dauguma pasiūlymas buvo pnimtas. nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 5 iki 8 

vai. vak. šeštad. nuo 1 iki 4 vai. 

Telef. — 423-2660 

OR. E. R I N G U S 
RENTGENOLOGAS 

9760 South Kedzie Avenue 
Vai. pirmad.. antrad.. ketvlrtad. Ii 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Trefi. Ir 
šeštad. 8 v. r. iki 3 vai. popiet. 

sudarė pačią didžiąją dalį mūsų bangiu pragyvenimu, nužudė suraitys lietuviškame pasaulyje. 
jaunųjų karininkų. Vertėtų čio- j daug lietuvių visuomenininkų. Argi nėra juokingai skaudu, 
nykščiams jauniesiems ateitinin- Dabar turėtų būti jau pats j kai mūsų spaudoje išgarbintas u-
kams neužmiršti, jog 1919 me- laikas mūsų bendruomenės va- ' niversitetą baigęs jaunuolis, dar 
tais pirmosios karo mokyklas lai- dams susirūpinti ateities visuome-1 nė rašalui nuo garbintojo plunks-

rlpie palinkusias šakas ir "intelektualus" 

Xevėluodamas 
. " J 

kas mėnesi 
išeidamas lietuvių katalikiškojo 
jaunimo / u m ą ' a š '"Ateitis", pa
staraisiais metais patekęs į tvirtos 
redakcijo.. rankai (vyriaus, red. 
j-,nas Soiinn<;>;. no šakočiausių 
tomų, dažnai užgriebia savo pus
lapiuos ir m^Mj kultūrinio gyve
nimo šviesesnes ir tamsesnes ak
tualijas, kartais pataikydamas la
bai tiksliai, ^artais ir kiek pra
šaudama^ pro Šalį, tačiau kiek-
vieaa atveju judindamas beapsa-
^..mojančią lietuviškojo gyveni-
m i kasdienybę. 

Šrai ir naujausias 1971 metų 
sausio mėn. numeris pradedamas 
tokiomis, Šiuo tarpu kaip tik ak-
tuaE mtk, mintimis: 

"Lietuviškas priežodis sako, 
kad ant palinkusios šakos —vi-
^>s ožkos lipa. Tas priežodis aki
vaizdžiai prisimena, pagalvojus 
apie mūsų Lietuviu Fkminiome-
n«'s vi 
kopta nauja JAV-bių Lietuvių 
Bendruomenės centro valdyba. 
Jos pirmininkas — raŠ}-tojas ir 
žurnalistas. Gaila. \esakome, 
kad gaila, jog jis yra kultūrinin
kas, bet todėl, kad tapo bendruo
menes organizaciniu pirmininku. 
^•"ora abtiones. kad •'" Vūr'-'ba 
nuo tų pareigų nukentės. Tačiau 
jau tokia mūsų išeivijos kūrėjų 
d^Lifi- Idū&t kūrybai pa^žventus, 

jip turi administracinius darbus 
atlikinėti. 

Kažkas, kažkur yra netvarko
je. Arba mūsų kūrėjai veržiasi 
tuosna darbuosna, arba kažko
kia dalis tautos simuliuoja. Grei
čiausiai, kad antroji prielaida y-
ra teisi. Tik pasvarstykime: lais
vos ir nepriklausomos Lietuvos 
laikų valstybinio gyvenimo vai
ruotojai dabar daugiausia vairuo
ja naujus automobilius. Ypač tai 
galima pastebėti, žvilgterėjus j 
mūsų buvusią karininkiją." 

Čia skirsnelio citatą turime 
nutraukti nusistebėjimu: negi 
mūsų jaunimas norėtų, kad šia
me krašte, kur automobilis yra 
tekia visuotinio ir kasdieniško 
vartojimo prekė, jog vyresnio am
žiaus lietuviai jos atsisakytų vien 
dėl to, kad ji<> nepriklausomoje 
Lietuvoje buvo valstybininkai ar 
karininkai? Ir tolimesnis Šaipy-

adus. Va, neseniai buvo iš- , masis iš lietuvių karininkų pro
fesijos vargu ar turi gilesnį pa
grindą. Visose profesijose visokių 
yra. Gi mūsų buvusioj karininki-
joj, gyvenančioj čia kartu su mu
mis, netrūksta taipgi žmonių, 
nuoširdžiai ir kantriai dirbančių 
visuomenini ar kultūrinį dar
bą. Ir čia nevertėtų šaipytis kaip 
tik jaunajai ateitininkų kartai, 
kurių amžiaus ankstesnieji idėjo: 

des 90 procentų buvo ateitinin- nininkais. Tiesa, vargais nega-
Į kai. Nemaža jų nepriklausomy- lais šeštadieninės mokyklos bent 
jbės kovose ir žuvo. Išlikę gyvi,! minimaliai augina ateities kul-
į dabar jau yra per 70 metų am-; tūrininkus. Tačiau visuomeni-
į žiaus. Argi reikėtų iš jų dar rei- į niais vadovais tesirūpina daugiau 
'kalauti , kad jie būtų šiandien ko- | t ik ateitininkija. Ir pastaroji ro-
j ne veiklesni už patį čionykštį mū- : do nuovargio žymių. Vis daugiau 
! su jaunimą. Savuotėje ar linksmo- ; ir dažnaiu visuomeninio darbo 
je vakaronėje galima, ūpo pagau-Į paruošiamieji darbai perleidžia-j ir vertėtų perspėti: liaukimės 

nos nenudžiūvus, išplaukia į tarp
tautinius vandenis ir ten amži
nai žūva savo bendruomenei. 

Ar nėra koktu, kai mūsų išgar
bintas "intelektualas", vos pravė
ręs kur nors bumą, pasirodo pa
prastu šaltkalviu besąs. Tad čia 

liaupsinę paprastus amatininkus 
ir sugrąžinkime intelektualo žo
džiui jojo tikrąją vertę." 

DR. ANNA BALIUKAS 
ABIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 6Srd Street 
VaL: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 T 
*ak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trefii&d 
įždaryta . Ligoniai priimami susitariu 

Ofiso telefonas: P R 8-322*. 
Rez. telef. WAlbrook 5-av7« 

tam, iš visko pasišaipyti. Bet tai imi mokykloms. Ateitininkijai 
dar nereiškia, kad reikia tuoj pat j traukiantis iš visuomeninio dar-
visa tai užrašyti ir skelbti spau- bo auklėtojo darbų, praraja tarp 
doje. Šypesna jauno žmogaus vei- j liaudies ir supratlyvų visuomeni-
de yra be galo mielas ir gražus i ninku darbuotojų paruošimo di-
dalykas. Tačiau ne vietoje, nepa- deja. Pats laikas rūpintis daly-
grįstas ir neapvaldytas nusikva- kais, kurie yra degančiai aktua-
tojimas ir jauno žmogaus veidą lūs." 
tik pagadina. „ _ . „ . 

Užuominų puslapyje nauja-
Peršokdama į kitas profesijas I sis "Ateities" numeris, be kita ko, 

ir į pačią ateitininkija, "Ateities" užsimena ir apie šiuo metu mū-
redakcija aname straipsnyje to- suose beveik visai nuvertintą inte-
liau rašo: letkualo sąvoką. Žurnalo vedama-

« \ " • j u u sis šia tema pasisako taip: Rezid. Telef 239-4«ss 
Visuomeninio darbo baruose r c n e ™ ' Ae ,e i- -*» *"*•' 

pasigendame ir mūsų griežtųjų "Ponai, nustokite niekus Dili Ki d BALU KAS 
mokslų akademinės daugumos, pliauškę! Koktu, kai skaitome! A^}7

:^xoJLOGixfiMc^nRRURGHA>8 

Tiesa, vienur kitur kilsteli inži- mūsų spaudoje spie "lietuvių in-1 g ^ g ^ p ^ ^ ROJHJ (Oawford 
nierinė galva, bet tai ir viskas, telektualus". Tos kalbos įgriso Ii- Medical Boilding) TeL IX 5-6446 
Gaila, kad tie gerai uždjrbantie- gi gyvo kaulo. Anava, jaunuolis, Priima ligonius pagal susitarimą, 

c . . . " , . rlT . . , ^ . . j e i neatsil iepia s k a m b u t i 374-8012. 
ji profesionalai kratosi visuome- ištupėjęs ketvertą metų unrversi-
ninio darbo pareigų. O būtų taip teto suole ir vargais negalais iš-
gera ir naudinga, kad mūsų kūrė- spaudęs diplomą, mūsuose inte-
jus-visuomenininkus pakeistų įvai- lektualu pradedamas pravardžiuo 
rių sričių griežtųjų mokslų atsto-' ti. Geresnio proto jaunuolis tik-
vai. Deja, dažniausiai aukšta ai- rai turėtu užsigauti. Yoač jei jis 
ga, "atsakingos pareigos" 
krašto įmonėse būna pasiteisini- reiškia tas pats žodis, 
mas dėl nedalyvavimo lietuviško- . . . , . , , 
je veikloje. . N e r a J ^ f ^ , k a d ™ s ų ^ 

nimui intelektualizmo l i ^ gal-
Vienu metu buvo net juokau- von įkalė mūsų spauda. Per daug Apsimoka skelbtis diear. "Drau-

yama Ur t a ^ n e tragiška?) jog jau ji didžiuojasi universitetus t J ^ o % S ! ^ 5 S S J ^ 
daugumas mzinienų iškehavo baigusUis. Butų gera palaukti u tokg ^ ^ ^ ^ ^ ^ geriausiu. 
tolimi— r~1-1— - t - . 

Ofs PO 7-6000 Rez. GA 3-7278 

DR A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 6Srd Street 
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 
Iki 8 vul Treciad. Ir šeštad uždaryta 

Ofiso ir buto teL OLymplc 2-1381 

OR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

140? So. 49th Conrt, Cicero 
Vai. kasdien 10-12 ir 4-7. Trečiad. 
ir šeštad. tik susitarus. 

DR. ALG. KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO 

SPECIALYBE 
5540 S. Pnlaskl E d . 

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
SPEC. ORTHOPEDUOS LIGOS 

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

(By appointment) 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
Inksto, Pūslės ir Prostato 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2656 West 63rd St. 

Vai.: antrad. nuo 1 - 4 popiet, 
ketvirtad. nuo 5 - 7 vakare 

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

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

Ofiso tel. REllanoe 5-44 iv 
Rez. GRovelhilI 8-0617 

Valandos: pirm. Ir ket. nuo 12 vai 
iki 2 vai. p. p. ir nuo 7 iki 8 v. vak 
a.ntr. ir penkt. nuo 12 iki 2 va i p.p 
u- vakarais pagal susitarime. 

DR. P STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
OfLsas 2750 W. 7lst Street 

Telefonas 925-8296 
Valandos: 2—8 v. v. penktad 10—12 
ryto, 2 iki 8 vai. vak. šeštad. 1 Iki 
4 vai. vak. Treč. ir Sekmad. uždaryta. 

Rezid. teL WA 5-3099. 

TeL — REllanoe 6-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas) 
8925 W. 59 Street 

Vai.: pirmad., antrad., ketvlrtad. Ir 
penktad. nuo 12—4 vai. p. p. 6—8 
vai. vak., Šeštad. 12—2 vaL p. p. 
trečiad. uždaryta. 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 6Srd Street 
Kampas 63-čjos Ir Callfornto. 

Vai.: kasdien nuo 6—8 vai. vakaro 
šeštadieniai* 2—4 vai. 

ŠIO daugiau n u s i m a n o apie tai , k j Treciad. ir kitu laiku pagal si'tartj. 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. teL WAIbrook 5*2048 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
KCD1K1T.T IR VAIKŲ LIGŲ 

SPBCIALISTC 
MEDICAL BUILDINO 

7156 South Western Avenue 
Pirmad., antrad., kevirt. Ir penkt 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. Ir nuo 
6—8 vai. vakare. Treciad, nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p. p., Šeštad. 

11 vai. ryto iki S vai. p. p. 
Ofteo telef. RE 7-1168 

Rez. teL 239-2919 

broliai ne£jiidaUioriiybė§ kovoa&aaa 
aon Californijon. Ir iš tikroj pamatytį kągi taip jau protingo] remtąja*. 
valstije, s-ayo įttGgiu k įį»-' ta i naujai iškelta* dipioman^^ j ^ m u u i ^ ^ 

TeL ofteo ir buto OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4838 W. 15th Street, Cicero 

Kasdien — 3 vai. ir 6—8 vai. vak. 
Išskyrus trečiadienius 

Šeštadieniais 12 iki 4 popiet. 

DR. MAAIJA LINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Tel. HEmlock 6-3545 
(Ofiso ir rezidencijos) 

Valandos pagal •ualtartma 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligos 
Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St. 

Tel. PRospect 8-1223 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. Ir 

penkt. nuo 2 iki 4 vai. Ir nuo 6 lkl 8 
v. v. šeštad. 2-4 vai. popiet Ir kita 
laiku pagal susitarimą. 

Of Tel. H E 4-2123. Namu GI 8-6196 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 
2454 West 71st Street 

Priiminėja ligonius tik susitarus 
Vai. 2—4 p. p. ir 6—8 vai. vak. 

Treciad. ir šeštad. uždaryta 

Tel. PRospect 6-9400 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA TJR CMRURG* 
6648 Sooth Albaoy Aveme 

Val.= pirm., antrad.. ketv. 6—8 vai. 
vak., penkt. ir šeštad. 2—4 popiet 

ir kitu laiku pagal susitarimą 

Tel. ofiso P R ";-644«, rez. H E 4-3156 

DR. F. C. VVINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3167 West 71»t Street 
Vai.: 2 iki 4 v. p. ir 7 iki 8 v. T. 
Treč. ir SeStad. pagal susitarimą 

DR. PETRAS ZLI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6448 Sootb Palaskt Boad 
Ofiso teL 767-2141 N'amp 636*4850 
Vai.: pirmad., antrad.. penktad. 1-4 
ir «-» v v ketvrt. 8-8 v vakaro 
S^Atad taniais U . I •»(. popiet 

•fKMMea -*s 
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GIEDRIOS IRONIJOS KNYGA 
Juozo Tiniaic romanas 

DaiLninko žmona" 

P. JANULIS 

-Juozas fitafe, BAHJ\1 . \KC 
ŽMONA. Beminąs. Išleido Lfclu-
vi> ' - teaygoe klotas 1?>7Q m. Chi-
eagoje. Api^nKis GSedfeČS Vaitie-
nės. Knyga 218 j-sL, .kaina $5.00. 
:..' ur.sk-na "Drauge". 

* * 

Mūsuose dažniausiai iš romano 
reikalaujama, kad jis būtų arb;-
buitinis arba psichologinis. O lie
tuvių literatūroj humoristinės ar
ba su ironijos priemaiša knygos 
beveik ant pirštų suskaitomos. To
dėl mūsuose, vertinant romanus, 
tuojau imama žvelgti ne iš skai
tytojo pusės, ar jam knyga patin
ka ir kiek jam ji suteikia estetinio 
ir poilsinio malonumo,, bet žiū
rime, kiek kūrinys praplėtė psi
chologinius laukus, kiek jis pasi
tarnavo buities atskleidimui, ar 
kiek jis turėjo pažintinės reikš
mės. Todėl, vertinant, knygą, daž
nai sunku atsisakyti tų taip mums 
įprastų kriterijų. 

Neseniai išėjusį Juozo Tininio 
romaną, mes kaip tik ir būtume 
linkę vertinti ne įprastine prasme, 
žvelgiant per psichologinę prizmę 
ir taikant Kafkos romanų vertini
mo mastą, bet pažiūrėti į knygą 
grynai iš estetinės pusės, poilsio 
ieškančio skaitytojo akimis. 

Savo romane J. Tininis vaiz
duoja lietuvį dailininką Australi
joje, susitikusį australe ir ją vė
liau vedusį. Kaip ir galima lauk
ti, dviejų kitų pasaulių žmonių 
susitikimas negalėjo būti per daug 
laimingas ir sėkmingas. Čia auto
rius netaiko jokio tautinio išsilai
kymo motyvo, bet gyvenimiškiau ti, kad mergina nėra per kukli ir i 
parodo dviejų skirtingų polių j kad tolimesni lietuvio dailininko j 
žmonių konfliktus. Nereikia ma-jir australės santykiai turi baigtis 
nyti, kad autorius šiuos nesutari- didesne ar mažesne katastrofa. 
mus ligi vestuvių ir po jų dramati-1 Meilė ir laimė, nuotykiai ir realus 
zuoja ir apšaukia kaltininku ro- į gyvenimas pinasi per visus knygos: 

Is jaunųjų poezijos 

SAULĖS 
ŽENKLAS 
KAKTOJE 

ŽIVILĖ EiLAIŽYTE 

PASAKA 

Kažkada seniai šiltadaržyj 
išaugo <š Sujojo Baiir.ė Ir 
ka: maži vaikai apsupę stiklą 
ji sudaužė 
Įsiutusi gėlė staiga išsiplėtė ir 
fvelgė ju akim. 

Adomas Galdikas 
Iš ruošiamos Galdiko monografijos 

Sodyba (piešinys) 
Nuotrauka Vytauto Maželio 

daugiau ar mažiau pažintinės«ralė palieka dailininką Algį. Ir tai no namų ir prašo, kad aš dar pora 
reikšmės, gi toliau vaizduoja po- įvyksta gana paprastai, beveik!dienų ją palaikyčiau pas save, nes 
ilsio metą pajūryje, kur dailinin- j linksmai, be jokio dramatiškumo. | dar nesuspėjęs rasti tinkamo bu
kas ir susitinka savo būsimajai « . . , , , ... . , j to. Aš, žinoma, sutinku". 

. . , . . ; Štai po teismo, kada dailininką | * ,1. . . ,.. , - . . žmoną. Automis pasakoia pir- i » . • •• •» i • i Zodziu, visa tragedija baigiasi . . . j K, ' , ;su australe žmona teisėjas isski- ., • _ - _ ! • • i muoju asmeniu, todėl tas pasako- \^.n . . _UJĮJ.LI jne tik gerai teismo salėje, bet pa 
jimas įgauna daugiau šilumos ir 

Štai po teismo, 
su australe žmona teisėjas išski
ria, autorius rašo: , . . , .. . ,. 

\ T . .v . .v . ,. rodo visai kitus žmonių morales 
Moira įsema is teismo sales| _. '.--•» .. . . , , ..»— 

inusi su Henry Bell, o aš .,. . , , , . , . ., ,.v , ,. - . . n . . . T daihmnko klaidą ir silpnavalis-— lydimas Antanio Ruigio ir Ju- , n
 r , , .iT. . T~ , . ; kurną. Romanas nenuobodus, zes Vingytes. Is savo buvusios . , . . , », °J., .v .v, ,. < nuotvkingas. giednai iromskas, žmonos veido išraiškos negaliu su- ^ -. '., ,. . . .. , . , ,. tačiau tam tikra prasme net di-vokti, ar ii patenkinta sprendimu., . . . . v- . . 1 • r idaktiskas. Kurmiu autonus paro

do, kad nereikia griebti svetim-

palengvma patikėti tuo, kuo kar-: ., , . . TT D n v supratimus, galutinai atskleidžia 
tais gal ir suabejotum. Sutiktoji 
paplūdimy amerikietė Moira, dai
lininko Algio Vilmanto pakviesta, 
atvyksta pas jį į ateljė pozuoti ir 
be didelių skrupulų pozavimui 
nusirengia. Iš šio momento maty- Henry Belle palydi ją iki ma-

mano herojų lietuvį dailininką, 
vedusį australe. To autorius ne 
daro, bet gana linksmai, su šypse-

puslapius, kur tačiau visur matyti 
lengva pašaipa. Dramatiški įvy
kiai, kaip ir skyrybos, nenuteikia 

na, vaizduoja abiejų, o kartu ir nieko tragiškai, nes autorius čia 
kitų su jais susijusių asrrjenų, san- nenorėjo sukrėsti skaitytojo, ne-! 
tykius, australiškame fone. norėjo skelbti jokių patriotinių 

. , .,. . , ar kitokių moralų, jis tenorėjo tik Jau iš pat pirmojo dailininko . v. . ., . , 
susitikimo su australe matyti, kad ^ š ™ pasityčioti, tik pavaizduo-; 
autorius žino, ko jis nori ir ko ti, kur veda lengvabūdiškumas,, 
siekia. Romano pabaigą autorius tiesa, gerai pasibaigęs, 
jau žinojo, prieš romaną prade- . . . .„ , . « , « J 
damas. Pradžioje autorius duoda P o *vaini* t r a ^ * k n a u h n k s . 
šiokį tokį savo ir kitų įsikūrimo ™ai tragiškų atvejų, Jcnygos pa-
Australijoje epizodą, suteikiantį baiga vaizduoja, kaip žmona aust- Juozas T.n nis 

tautės, kurią atneša banga, nes 
nepaisant abiejų sutarimo, vis tiek 
| bus skirtumų, kurių negali nuga 
lėti jokie susitarimai ir metrika
cijų įstaigų palaiminimai. 

Didžiajai skaitytojų daliai kny
ga patiks. Nors ne visada, be abe
jo, gausūs skaitytojų skaičiai su
tinka su kritikais, tačiau tai jau 

, kita tema. 

Britų romanų analize 

Plačią britų romano studiją 
• suredagavo A. H. Lass, išleido 
The Writer, Bostone. Pavadini
mas : "British Novels: Plot Out-

iline, Character Analysis, Criti-
i cal Evaluation." 

btiprioi ora,:ycius Bahr.ė 
niūniavo jiems bcprasnrškas dainas, 
j iems sekė pasakas 
ir liepė suskaič'uot tamsiuosius laiptus 
kalno pilyje. 

ruodais sparnais pro suraizgytas ir plikas 
klevų šakas plasnojo Ba mes žvilgsnis 
prietemoje, o kažinkur toli jau 
šve tė saulėje ir sublizgėjo žibinto šviesoje 
kardas. 

Ir vieną šiltą vakarą 
kai Baimė palietė 
mažų vaikų papūstas lūputes 
jie bėgo kalnų tarpekliais greičiau 
už greitą sniegą, 
jie plaukė jūromis didžiulėmis bangom. 
Savo glėbin Įsukus kietą akmeni 

gelsvas kasas ir miegą 
ji visagalinti sudaužė 
paskutini pilies kuorą 

kur žmonės meldė Baimės. 

PABAIGA 

Mes parietę padus po savim 
pastom karštą ir byrantį smėlį. 

Saulė kyla aukščiau, vis aukščiau 
ir jkopus j pačią viršūnę tau 
žemu melodingu balsu 
siunčia skylančius juoko krislus. 

Mes susėdę ratu su tav :tn 
pilstom karšią ir verdant} vyną. 

Minties ratilų apsuptas tu 
stovi lyg pilkapio ąžuolas 
gerdamas plūstančią minią vaizdų 
ir slaptų prieštaravimų geismą. 

Mes sutūpę pr'.e laužo 1 epsnos 
pilstom sūrų putojanti vandenį. 

Mūsų žodžiai nutyla po vieną. 
Kurčios akys po truputį temsta. 
Ilgos dienos po vieną sustingsta. 

Kada nors tu pramerksi akis 
ir suprasi, kodėl virtau akmeniu. 
Kada nors Su surinksi palaidus žodžius 
ir išdėstysi juos sau ant pirštų. 

Kada nors vėl suarsi laukus ir 
Įlipęs afgal i save, suras : 

tinklines pinkles, į kurias pakliuvai. 

2ivilė B'laišytė 

Kada nors tu atversi akis 
ir suprasi, kam šėio audra. 

DOVANA 

Gal kada nors pasėsiu 
tas aštrias šiaurines sėklas, 
kurias man atsiuntei oro paštu prieš 
daugel metu. 
Jos tebemiega pas mane lentynoje 
Įvyniotos sidabriniam popieryje. 
Jos kenčia kaip ir aš, 
kai mintis užplūsta giedrios dienos 
šilta saulė 
ir žvarbus šiaurys. 

Gal kada nors aš jas pasėsiu 
ir sode sužaliuos švelnumu dengiamas 
žiaurumas 
purpurinis kaip šiaurinės naktys 
bet artimos kaip žva gždės, kurias tu man 
padovanojai kitados, visas jas nuo dagnaus 

surinkęs. 
Gal tada sugris senieji papročiai ir 
aš vėl galėsiu melsti saulės 
kad dovanotų man gyvybę. 

Laukdama tavęs atvykstant 
iš šiaurin o ežero gelmių 
kepiau žvaliai apvala'nus rudus 
ruginius pyragus ir kai 

ledai suskilo skriedami i pietryčius 
ir jų skausmu garsai susispietė dugne 

a: Jaukdama tavęs 
ir tavo ž ngsnio tyliai melsvo 
nupiešiau tūkstanti žva gidžių 
ant lango 
ir sau išsibrėžiau auksini 
saulės ženklą kaktoje. 
Ledų 3alai po vieną dingo gelmėje 
ir žalios bangos supcamos tave dainavi 
Laukdama tavęs aš 
uždeg'au žvakes ir 
užties au ant stalo baltą minti 
k p isčiau aukso vyną Į taures. 
Staiga, po trejų metų 
skilo stiklas 
ir žvaigždės subyrėjo. 

ŠVĖMALAS 
DAUMANTAS CIBAS 

Cia spausdinama apybraiža yra atremta i t ik ' 
rovinį pagrindą — tokie įvykiai Veiveriuos ir Sei
nuos t krai buvo apie 1900 metus. O šviesus vys
kupo Antano Baranausko paveikslas apybraižoje 
šiand en čia dar sutapo su jo raitų dvitomio 
išle'dimu Lietuvoje. 2iūr. "Naujuosiuos leidiniuos" 
6 psl. R e d . 

Veiverių klebonas skubėdamas švabždeno 
rytmetines brevijoriaus maldas. 

Staiga jam pasigirdo, tarytum kas įslinko 
į kleboniją, sušlameno kapeliono kambaryje, 
šiurinasi jo lovoj. 

Tyliai prisiartinęs, pravėrė duris ir — ste
bėjosi, 'stebėjosi, stebėjosi 

Su visais drabužiais įvirtęs, lovoje blaškė
si Veiverių mokytojų seminarijos kapelionas. 

— Kas atsitiko Tamstai? — skubiai įžen
gęs, klausė klebonas. — Ką tik išėjai mišių 
laikyti, — ir vėl lovoje. Kas yra? 

Priėjęs arčiau, pamatė — kapelionas vi
sas tirtėjo, drebėjo ir vis rausėsi į pagalvę. Bet 
pagalvė aiekft iypaslppry— ja kairė aoafe ir-

sprandas degte degė. 
— Matau, sergi, karščiuoji. Tuoj liepsiu 

pašaukti felčerį. 
— Nereikia! Praeis, — gynėsi kapelionas. 

— Jei galite, prašau, praneškite seminarijai, 
kad šiandien nesveikuoju, tikybos pamokų 
nebus. 

— Tai sakyk, kaip jautiesi? 
— Tuoj praeis, tuoj praeis... — stenėjo li

gonis. — Susipainiojo kojos sutanoj, griuvau, 
užsigavau. 

Klebonui to užteko. 
— Pasilsėk, tamsta, nusiramink. Einu. 

Man jau metas į bažnytėlę. 
Ir jis nuėjo į tą savo vėsią, kvepiančia, 

šventą padangtę. 
Ir ką jis čia rado?! 
Ant altoriaus degė pleškėjo vaško žvakės, 

gulėjo storas mišiolas, stovėjo šventoji taurė. 
Tylu, tuščia. Nei vieno poteriautojo, — kaip 
maro metais! 

Klebonui pasidarė neramu. Aiškiai matyt, 
kad kunigas su tarnaičių pabėgo tiesiai nuo al
toriaus. Bet kas galėjo juos išgąsdinti. Nebent 
nelaimingai mirusių dvasios. O, jos baisios 
net ir kunigui! 

Prie laiptų ant kilimo nukritusi pūpsojo 
arnoto skiautelė. Nėr ko stebėtis, pagalvojo 
klebonas, — bažnytiniai rūbai jau seniai su
dūlėję, vos laikosi 

Zakristijoj puolė į akis neuždarytas komo
dos stalčius. I jį netvarkingai buvo sugrūsta: 
arnotas, alba, manipulas, stula, juostelė. 

Klebonas* Skalė Amatą 

Nugarinė jo dalis keliose vietose buvo su
plėšyta, alba taip pat išskydusi. 

— Negaliu suprasti, — murmėjo klebo
nas, vis labiau susirūpindamas. — Reikia tuo
jau surasti tarnaitį. 

Jis išėjo į šventorių. Žvelgė į vieną pusę, į 
kitą. Tiesioj Veiverių gatvėj niekas nepasi
slėps. Pamatęs šūktelėjo, pamojo, ir mažiuku-
tis berniukas beregint atkiceno. 

— Sakyk, kodėl kunigas nebaigė šventų 
mišių? Kodėl jūs abu išbėgote iš bažnyčios? 

Berniukas tylėjo. Stovėjo galvą nuleidęs, 
kumštelius sugniaužęs ir vis bailiai žvilgčiojo 
tai į bažnyčios duris, tai į šventoriaus var
tus, tarsi norėdamas sprukti namo. 

— Ar kurčias, kad negirdi, ko klausiu? — 
neteko kantrybės klebonas. 

— Aš negaliu, negaliu... —dejavo vai
kelis. —Aš prisiekiau nieko nesakyti. Nieko, 
nieko niekam. Kapelionas davė kryželį pabu
čiuoti. Sakė, jei aš pasakysiu nors vieną žo
dį, tai mano liežuvis sustings, ir aš būsiu ne
bylys, ir dar kurčias, ir dar žvairas! 

— Priesaika — didelis daiktas. Bet ar tu 
žinai, kas aš esu? Aš esu tavo klebonas. Už 
mane čia nėra didesnio. Aš turiu galią nuim
ti priesaikas nuo tokių, kaip tu. Bet, pirmiau
sia, žinok, niekas negali saikdinti nesuaugu
sių žmonių. Juk tu dar neturi keturiolikos 
metų, ar ne? 

— Man tik dešimts... 
— Na, matai... 
Ir jis tarė t? čia iškilmingai: 
— Aš dod'i savo šventa ranka ant tavo 

lūpų ir atrišu tavo liežuvį. Va, nebėra priesai
kos! Kalbėk! Tau nieko neatsitiks. 

Berniukas staiga pagyvėjo. Pakėlė pasitikė
jimo pilnas akis ir ėmė skubiai berti: 

— Mes išėjom mišių laikyti. Šiandien vi
si sodina bulves, tai žmonių nebuvo. Tik vie
na basa moterėlė kiūtėjo už pilioriaus. 

Čia jis stabtelėjo, tarsi norėdamas įsitikin
ti, ar liežuvis iš tikrųjų nestingsta. 

— Sakyk, nieko neslėpk 
— Kai mes abu susilenkę kalbėjom Con-

fiteor, ta moterėlė tyliai prie mūsų atstypčio
jo ir tik pūc! pūc! pūc! užpuolė kapoti ka
pelioną. 

— Dieve mano! — pakėlė abi rankas kle
bonas. — Negirdėtas daiktas! 

— Kapelionas sukniubo, aš taip pat. 
— Ir tave mušė? 
— Ne! Aš taip sau... 
— Sakai, mušė moteris? 
— Taip, taip! Moteris. Aš jos veido ne

mačiau, — nenorėjau grįžtelėti. Bet girdėjau 
balsą. Ji šnypštė. 

—- Ji sakė: "Še, tau, ruski! Še, tau, ruski!'1 

Dar pasakysiu, aš mačiau jos mažą koją. 
— Eik, eik, avigalvi, nekalbėk man apie 

moterų kojas! — sudraudė jį klebonas. — 
S^kyk, su kuo mušė? 

— Ji skubiai iš bažnyčios ištrmksėjo. Ta
da mes atsikėlėm ir pamatėm prie mūsų nu
mestą virvę. Kapelionas tą virvę pasiėmė, 
nusivilko arnotą ir viską, prisakė nieko ne
pasakoti ir tuoj parėjo narna Daugiau aš 
nieko nežinau. Tikrai nieko daugiau. 

•• 

— Ar kam jau sakei apie tą atsitikimą? 
— Niekam. Bijojau sakyti. 
— Tai ir nesakyk, kol aš suseksiu, kas taip 

baisiai padarė. O dabar užgesink žvakes. Mi
šias laikysiu už valandos. 

Net pažaliavęs klebonas įpuolė į kapelio
no kambarį. Pasilenkęs iš po lovos ištraukė 
kanapinę, vandeny mirkytą virvę. 

— Dabar ir aš tau su ja duosiu, melagi! 
Pagrūmojo, pašvytravo, bet nekirto. Nu

sviedė durų link. 
Kapelionas gulėjo jau nusirengęs, tai kle

bonas nutraukė nuo jo antklodę, jį patį be 
jokių ceremonijų apvertė, nuplėšė marški
nius. Iš tikrųjų, per sprandą ir per nugarą 
tysojo keturios raudonos, papūtusios rimbės. 

— Tai matai, ką gavai! Džiaukis, kad tik 
davatkėlė tave apkapojo. O aš visą laiką dre
bėjau, kad į tave, apsaugok, Dieve, perkūnas 
netrenktų! 

— Davatkėlė, davatkėlė! — pamėgdžiojo 
kapelionas. — Imk virvę ir sukapok mane į 
gabalėlius, aš netikėsiu, kad ii buvo tik davat
kėlė! Ne moterims toks darbas.Tik vienas Inga
vangio Pijus turi tokią stiprią ranką. Jeigu ne 
jis mane skaldė, tai kas kitas moterimi apsi
rengęs. Bet aš jį surasiu! Nepasislėpsi Pažin
siu iš balso! Pažiūrėsim, kaip tada jis šrrypš 
po mano kojom! I Sibirą nužvangės! Praga
re degs! Kas girdėjo, — pakeiti ranką prieš 

(Nukelta i 4 pusi.) 
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SVEMALAS 
(Atkelta iš 3 pusi.) 

kunigą! Ir dar — prie paties Dievo altoriaus! 
— Xešūkauk, pats kaltas būdamas, — 

stabdė jį klebonas. 
— .Aš kaltas? Tamsta, klebone, ką aš nu

skriaudžiau? — pašoko kapelionas. — Ką blo
gai padariau? Ar kaltas, kad gerą darbą dir
bu, kad mokykloje aiškinu šventą mūsų ti
kėjimą? 

— Aš sakiau ir sakau, o tavo akmeninė 
galva vis dar nesupranta. Kai seminarijos di
rektorius nebeleido kapelionui tikybos dės
tyti lietuviškai, tai nei vienas kunigas, sakau 
— nei vienas, nesutiko mokyti jos rusiškai. 
Tik tu iš kažkurios peklos toks išlindai, pats 
pasisiūlei. Visos parapijos aplinkui baisiau
siai piktinasi! 

— Ko čia piktintis? Aš atlieku kunigo pa
reigą. Evangeliją galima skelbti visomis kal
bomis. Dabar aš ją skelbiu rusiškai. Jei rei
kės, skelbsiu ir saracėniškai. 

— Saracėnams skelbk saracėniškai, veng
rams — vengriškai, bet lietuviams — tik 
lietuviškai! 

— Jei man neleidžia skelbti lietuviškai, 
tai skelbiu taip, kaip galima. M a n rūpi vai
kų tikėjimas, jų sielos, tų sielų išganymas. 
Rusų kalbos nesibaidau. Kuo ji bloga? 

— Iš rusiškos kalbos žmonėms pirmiausia 
prilimpa rusiški keiksmai. Juos tai kiekvie
nas visą gyvenimą atsimins, o tavo rusiškus 
pamokymus jau už durų užmirs. Su svetima 
kalba tu nesustiprinsi tikėjimo ir nieko nenu
vesi į dangų greičiau. Tik padėsi apželta-
kiams maskoliams. O jiems pirmiausia rūpi, 
kad mes kalbėtumėm ir melstumėmės rusiš
kai. Supranti? Kad nebebūtumėm lietuviai ir 
katalikai. 

— Neteisybė! Mazurenko, pats seminari
jos inspektorius, neseniai kiekvienam moki
niui padovanojo po lietuvišką "Šventą isto
riją senojo įstatymo". 

— Po kokią lietuvišką? Už minutės mo
kiniai su ta šventa istorija mokytojui Kesle-
riui galvą pramušė ir visas tas istorijas per 
tvorą išmetė. Neapsigaudinėk! Lietuviai ne
skaitys jokių knygų, jei jos atmuštos rusiš
komis raidėmis. Visas tokias mes į ugnį. Jau 
šimtas metų. kaip tie blusiai mus smaugia, — 
nirto kelbonas. — Dabar ir tu dusini lietu
viukus, mokai poterių maskoliškai. Ar dar ma
ža, kad Mazurenko už kiekvieną lietuvišką 
žodį juos baudžia po valandą karcerio? Jis ei
na iš proto, kad jam nesiseka mūsų kalbos 
nutildyti. Kai tą mokyklą atidarė, caras ti
kėjo, kad po 25 metų visa Lietuva bus ru
siška. Bet ir po 30 metų, ačiū Dievui, mes vis 
dar ne maskoliai. Ir nekuomet tokie nebū
sim! Yra žmonių, kuriems rūpi atsilaikyti. 
Kad ir kun. Aleksandravičius. Jis be baimės 
mokiniams aiškino tikėjimą lietuviškai. Jis 
buvo mūsų, o ne rusų apaštalas. 

— Caras jį už tai išvijo! 
— Bet mokiniai jį gerbė, jo žodžius pla

čiai išnešiojo. Visi juos iki šiol atsimena. Va, 
ir senasis mokytojas "Žilinskas yra mūsų žmo
gus. Gudrumo ir atsargumo pavyzdys! Jis ne
bijo įdavimo. Jis tikras garbingas mokytojas. 
O tu, nor< ir lietuvis, nesi jo draugas. Tu 
mieliau eini su tais ištvirkėliais, su tais skun
dikais, su girtuokliais rusais mokytojais. Argj 
nežinai, kad jie mokinių sąsiuvinius už men
ką žydpinigį parduoda žydei Dopkei silkėms 
vynioti? Tai tau mokytojai! Kristus karta iš 
bažnyčios vijo visokius nenaudėlius. Su tavi
mi šiandien jis nenorėjo pats terliotis, tai pa
siuntė basą moterėle. Džiaukis, kad ne In
gavangio Pijų! Iš po jo geležinės rankos var
gu ar būtum atsikėlęs. Matai, kokio atpilei, 
sulaukei! Ar ne gėda? \ s jau seniai girdžiu, 
kaip žmonės iš tavęs šaiposi ir švėrralu va
dina. Iš tikrųjų, švėmalas esi, švėmalas am
žiais palikri, jei taip toliau svetimiesiems šun-
uodegiausi! Vis daugiau lietuviams akys atsi
veria, vis daugiau žmonės aukojasi, tik tu 
neini su jais, tu jiems tyčia viską gadini. Švė
malas paskutinis švėmalas! 

— Klebone, tamsta manęs nesupranti, — 
mėgino teisintis kapelionas. 

— Seniai žinau: esi kurčias, aklas ir kvai
las, — atsiduso klebonas. — Jei šiandien mote
riška ranka tavęs nepagydė, gal kitą kartą ge
riau pagydys vyriška. Didelė nelaimė mums. 
kai tarp mūsų atsiranda tokiu švėmalų. Ge
rai, kad žmonės dabar nekvaili. Pasiskaito 
slaptu knvgelių, žino, kaip atskirti ištikimus 
kunigus nuo valdžiai pasidavusiu. Ar nepa
stebėjai, kaip nuo tavo klausyklos žmonės bė
ga? Jie žino, koks esi. 

Suerzintas. įraudęs klebonas nuo durų da: 
kartą atsigręžė, bet jau nuolaidesnių balsu 
tarė: 

— Pasakysiu bernui, kad pašauktų felče
rį- Gali būti atkrėsti inkstai. 

— Tegu nešaukia! — purkštelėjo kapelio
nas. — Nenoriu jo! Tuoj po pusryčių važiuo
siu į Kauną. Ten geresni daktarai. 

Iš Kauno kapelionas grįžo apsisiautęs kai
linukais. Ne bet kokiais! Vilko kailis buvo tirš
tas, verstas į lauko pusę, pasipūtęs, storai 
pamuštas. 

— Tegu dabar kas mėgina tokį drūtulį 
užpulti, — nei just nėjusiu! — juokėsi pats 
sau. 

O kitiems sakė: 
— Kažko liegstu. Taip man daktaras lie

pė nešioti. 
Ir slankiojo jis, kaip koks drebius ponas, 

apsivilkęs tais vilkais, per visą šiltą pavasa
rį. Ką tik sutikdamas vis kalbino, klausėsi, ar 
neišgirs reikiamo balso. Kur tik ėjo, vis mur
mėjo, kalbėjo pats su savimi, skėsčiojo ranko
mis, grūmojo. O vakarais, iš viso, nedrįso nei 
per slenkstį iš klebonijos žengti. 

liūdnu balsu. — Kunigai pradėjo į savo ave
les kalbėti svetimu liežuviu. Tokių daug yra 
Vilniaus vyskupijoj, bet jų nemažai atsirado 
ir Seinuose. Man labai skauda, labai, labai. 
Jei gerų kunigų nestigtų, tai aš... Nes kas iš 
j u, kai jie žmonėms nebenaudingi? Jie tar
nauja ne saviesiems, o mūsų tikėjimo nedrau
gams. Begėdžiai! Bdvąscsl Viešpaties Jėzaus 
Kristaus skelbėjas turi eiti garbingu savo šven
to pašaukimo keliu, kanu su savo parapija, 
su tos parapijos kalba. Kitokie keliai negeri. 

Kiek atsikvėpęs, vėl bylojo: 
— Kokią mums kalbą gerasis Dievas da

vė, tik tekios jis nori klausytis. Jei jis būtų 
norėjęs, tai iš karto būtų mus sutvėręs ru
sais. Bet ne! Jis to nenorėjo! Todėl lietuviškai 
sakykim ačiū Jam už tai. Kai aš lankiau sa
vo vyskupiją, aiškiai mačiau: kur parapijos 
lietuviškos, ten tikėjimas ir žmonių dora sto
vi aukštai, o kur klebonai, susidėję su ponu-

čiais, čiauška mozūriškai, ten viskas iškrikę, 
— bažnyčios pustuštės, o smuklės pilnos. Varg
sta vyskupija, nyksta Lietuva. Kas bus? Kiek 
mūsų išliks? Ar pavirsim visi lenkais ir gu
dais. Ar kas dar giedos lietuviškai per kita. 
Šventųjų Metų jubiliejų? Aš visą amžių klie
rikus mokiau šventosios iškalbos, kad jie mo
kėtų sakyti gerus pamokslus lietuviškai. Aš 
parašiau daug lietuviškų giesmių, kad žmo
nės turėtų, ką giedoti. Tegu jie nekuomet ne
užmiršta savo kalbelės. Ji tokia graži, — ta 
angelų kalba... 

Susimąstė. Bet greit vėl gyvai paklausė: 
— Ką atsakysi į tai, mano sūnau? 
— Ekscelencija! Nuo šios dienos visus mo

kysiu lietuviškai! — ryžtingai sušuko kun. 
kapelionas. 

— Ne! Lietuvius mokyk lietuviškai, sa
racėnus saracėniškai. O dabar klausyk, ką pa
sakysiu. Esi jaunas, — suklydai, supratai, pa

sitaisysi. Noriu, kad atgailojęs pasidarytum 
rinktinis kunigas. Dėl to aš tave darbar siun
čiu į Vygrius. Ten rasi senelius, suvežtus iš 
uždarytų vienuolynų. Gyvenk tarp jų visą 
mėnesi, klausykis tų šventų vienuolių, mo
kykis patvaros, mąstyk. Išvažiuodamas palik 
jiems tuos kailinius. Žinai, gyvena jie saloje, 
jų kaulai kenčia nuo ežero drėgmės, — jiems 
labai reikia šilto rūbo. O virvė pasiliks čia. 
Rodysiu ją klierikams. Tegu žino, kas jų lau
kia. Nepakenčiu klaidoje užsispyrusių. Kai 
grįši, aš tave paskirsiu į parapiją už miškų, 
už Augutsavo ežerų. Ten tu nieko nebijosi 
ir niekas tavęs švėmalu nevadins. 

Vyskupas kunigą palaimino, peštelėjo už 
pečių, duodamas ženklą keltis, o kai šis at
sistojo, apkabinęs pabučiavo ir tėviškai tarė: 

— Keliauk ramvbėje Viešpaties taku. 

Netrukus nuo Šilavoto pusės pašnibždomis 
atšvapeno nuostabios kalbos apie tą Veiverių 
atsitikimą. Žmonės pradėjo dar labiau kape
liono vengti, skubėjo trauktis iš kelio, dėjosi 
labai užimti, kad tik jis neužkalbintų ir kad, 
neduok Dieve, kvailai neprisikabintų! O jo 
paties mokiniai, seminaristai, už pečių akiplė
šiškai moterišku balsu tyčiojosi, sakydami: 
"Še, tau ruski! Še, tau ruski!" Kapelionas vos 
galėjo susilaikyti, negriebęs ko nors už gerklės. 

Bet labiausiai tos kalbos nepatiko mokyto
jų seminarijos direktoriui. Jis susisiekė su 
švietimo ministerijos įgaliotiniu ir pranešė 
kapelionui, kad programoje tikybos pamokų 
daugiau nebebus. Jis esąs atleistas. 

Tada kapelionas gavo žinią važiuoti j 
bokštuotus Seinus. 

Daug visko jis buvo girdėjęs apie naująjį 
Seinų vyskupą: kad jis nekenčia rusams pa
taikaujančių kunigų ir skaudžiai tuos laiže-
nius pašiepia; kad jis daug išmano apie lietu
vių kalbą ir reikalauja, kad visi žmonės baž
nyčioje giedotų giesmes. Baisus vyskupas! 

Todėl apgalvojo šimtą kartų, ko vyskupas 
jį klausinės, kaip jis jam atsakinės. Numatė 
visokius kalbos vingius. 

— Ginsiuos! Nepasiduosiu! Tegu vysku
pas negalvoja, kad esu juodkoŠis. 

Pasijutęs pakankamai drąsus, išdardėjo į 
kelionę. 

Vyskupo kanceliarijoj jį sutiko sekretorius 
kun. laukaitis. Vikriai viską sutvarkė. 

— Prašau eiti. Ekscelencija laukia, — 
tarė jam, grįžęs iš vyskupo kambarių. 

Kapelionas, kaip kubilas, pasinešė durų 
link. 

— Padėk tuos vilkus! Vyskupą išgąsdinsi! 
O kun. kapelionas atšovė: 
— Ar nori, kad įeičiau plikšnis? 
Skubiai griebė už rankenos, ūmai atplėšė 

duris. 
Nustebo. Sumišo. 
Čia pat prie durų stovėjo pats vyskupas 

Antanas Baranauskas. Aukštas, stambių kau
lų, rūstoko veido, perveriančių akių. Toks iš
našus ir kartu galingas. Dešinę ranką, tar
tum ką slėpdamas, laikė užbrukęs už nuga
ros. 

— Nusivilk! Pas mane nešalta, — tarė 
jis apstulbusiam svečiui. 

Kapelionas vienu mostu nusiautė nuo pe
čių kailinukus. Sekundytę gaikštelėjo, tada, lyg 
Šventosios Dvasios stumtelėtas, puolė ant ke
lių, pasilenkė prie vyskupo kojų ir, užgniau
žęs visa Veiveriuose sukauptą narsumą, vir
pančiu balsu iškvėpė: 

—Mea culpa. 
Dabar jam atrodė vis tiek. kaip jį vysku

pas bar1-. Jis viską nuolankiai išklausys, su vis
kuo sutiks, jo autoritetui pasiduos. 

O vyskupas tylėjo. Tik su kaire ranka 
braukė po kapeliono nugarą, gnaibą rojo, ta
rytum ieškojo surandėjusių rimbių. 

Kapelionas juto. kaip per jį visą bėga šil
tos bangelės. Prie tėviškų kojų išnyko bet ko
kia baimė. Net nuostabu, tartum visas priešiš
kumas liko nublokštas su tais vilkiniais kai
liniais. 

Ir dabar jis tarė jau garsiau: 
—Mea culpa. 
—Pav tibi, — atsiduso Baranauskas. 
Tuo pačiu metu kažkas šlamštelėjo per 

vyskupo drabužius. 
Pakėlęs antakius, kapelionas ant grindų 

išvydo pažįstamą virvę. 
— Tai matai, kas pirma manęs atskubė

jo! — pagalvojo pats sau. 
Ir buvo jis patenkintas, kad nusižeminimu 

atitolino perkūnišką Baranausko rūstybę. 
Dabar vyskupas uždėjo antrą ranką ant 

kniubsinčio kunigo pečių. 
w. Atėjo tamsūs laikai, -*> prabilo jis 

MŪSŲ KALBA 
RED. D R. P R. S K A R D Ž I U S 

Enciklopediniai dalykai 
Pr. Alšėnas š.m. sausio 13 d. j rybą. O tokie lietuvių kūrybos 

Nepriklausomoj. Lietuvoj (Nr. 12 (kalbos mokslo, tautosakos, lite-
30) pasigenda pirmajame Ensyc- ratūros, istorijos, meno, dailės ir 
lopedia Lituanica tome visos ei- kt.) geriausi arba geresni atsto-
lės asmenų, iš viso net 26. Štai vai kitataučių akivaizdoj tegali 
tie nepakliuvėliai: Sofja Adomai- būti tie, kurie yra savos srities 
tienė, Vladas Adomavičius, Vy- ^specialistai, kurie savo kūryboje 
tautas Alseika. Pranas Ambra- yra pasireiškę darbais, supranta-
sas( LE rašoma: Ambrazas), dr. mais ir kitataučiams, ne tik mum 
Pranas Ancevičius, Vladas And- patiem, ir turintiems visuotines-
riukaitis, Marija Arlauskaitė, Bar- nę reikšmę bei vertę, ne tik mū-
bora Armonienė, Balys Auginąs, sų parapinėj aplinkoj tegaliojan-
Kostas Augustinavičius-Augustas, tiems. Taigi tie mūsų rašytojai ar 
Marija Aukštaitė, kun. Jonas Ažu- poetai, daugiausia tik pradinin-
balis, Vladas Bakūnas, Ona Bal-'kai, parašę tik vieną kitą knyge-
čiūnienė-Audronė, kun. dr. And- liūkštę ir žymesniuose rinkiniuo-
rius Baltinis, kun. Placidas Ba- se net visai nefigūrueja, arba žur-
rius (Barisas), Pranas Bastys— nalistai, kurių svetur priskaitoma 

| Imsrys, Vitalija Bogutaitė, Vytau- per du Šimtus ir kurie daugiau-
tas Braziulis, Vilius. Bražėnas— sia terašo apie lokalinės reikšmės 

; Bražvilius, Genovaitė Breichma- arba paprastos kasdienybės, mū-
į nienė-Dumčiūtė, Vladas Būtėnas sų tarpusavio dalykus, vargiai ar 
—Ramojus.-kun. dr. Petras Celie-f nusipelno būti tuojau traukiami 
sius, Jeronimas Cicėnas ir Jonas į tarptautinę areną; užtenka, kad 
Giuberkis. Prie šio sąrašo dar ga-; jie, nors ir nevisi, yra paminėti 
Hma pridėti ir daugiau, pvz. žur-,Liet. Enc-joj. 

Analistas Pranas Alšėnas (Ališaus- \r Simas Sužiedėlis, redaguoda-1 

jkis) ir pulkininkas Adolfas Biron- m a s angliškos liet. enc-jos pirmą 
| tas. (turėtu būti: Bfrantas), Lie- t o m ą ! y r a padaręs labai daug ge-

giausia tebuvo, todėl jis nusipel
no mūsų didžios padėkos, ne pi
gios, smulkmeniškos baros, kad 
šitoj ledlaužoj pasitaiko kiek trū
kumų, netenka perdaug stebėtis, 
nes jų mūsų svečioje gyvatoje ga
lime sutikti beveik kiekviename 
žingsnyje. Todėl aš, apie tai dau
giau nebekalbėdamas, pasitenkin
siu tik viena kita pastaba. 

Man rodos, redaktorius, istori-i 

cystė? Bet visose didžiosiose V a k 
Europos kalbose kaip terminas, y-
ra įsigalėjusi Didžioji Lietuvos 
Kunigaikštystė: Magnus Duca-
tus Lituaniae, Velikoje Kniažes-
tvo Litovskoje, Gross Fuersten-
rum Litauen, Grand Duchy of 
Lithuania ir kt. Taigi, tai pakeis
dami anglikškoj liet. enc-joj, ar 
galime tikėtis, kad kada nors tai 
bus padaryta ir kitose kalbose? 

ko K. Avižonio karštai paakintas,' Aš taip nemanau: tai yra įsiga-
bet su kitais mūsų istorikais bei įėjusi tarptautinė sąvoka, ir mes 
kalbininkais nepasitaręs, be rei
kalo tuojau pasiryžo senovės di
džiuosius lietuvių kunigaikščius 

jos lengvai negalime išveisti; ant
ra vertus, tokios atmainos kitose 
kalbose1 taip paprastai iš viso ne

paversti į grand princes, o didžią-įdaromos. Visa, ką mes galime pa-
ja kunigaikštystę —grand prin-1 daryti, tai anglų ar kitomis kal-
cipality. Visų pirma kaip tai rei-1 bomis kunigaikštystės reikšmę aiš
kėtų lietuviškai vadinti — didy- i kinti, kaip mums geriausia ir tik-
sis princas, didžioji princija, prin I (Nukelta į 5 pusi.) 

TRYS ŠEIMOS GENERACIJOS APTAR
NAUJA MŪSŲ KLIENTUS ! 

StanbvSr. Steni* į Jr. Stoniey III Mwrt 

tuvos kariuomenės savanoris, bu- ra ir naudinga. Tame tome duo-
vęs Šiaulių miesto ir apskrities t a labai daug pačių lietuvių pa-] 
komendantas, Vyriausiojo štabo rašytos, atrinktos ir patikrintos Ii-'. 
rikiuotės skyriaus viršininkas, pa- tuanistinės medžiagos, kurios su-j 
rašęs knygą Bermontininkams už- glaustai ir ištisai kitataučiams ar! 
puolus Lietuvą ir daug rašęs pe- mažiau lietuviškai suprantantie-i 
riodinėj spaudoj. Sis pulkininkas si§ms niekas lig šiol nebuvo pa- ' 
man yra bent kelis kartus skun- teikęs. Tai yra pirmas šios rū-
dęsis buvusiu vyriausiu Lietuvių sies darbas, ir redaktorius, beveik 
enciklopedijos redaktorium, ku 
riam buvęs nusiuntęs savo pa
ties parašytą biografiją, bet šis ė-
męs jos ir neįdėjęs; apie jį jau ra
šoma paskutiniame LE tome, tai
gi po jo mirties (jis mirė 1958). 
Ir visa tai Pr. Alšėnas vertina ga
na žiauriai: "Pirmojo tomo turi-1 

nys S. Sužiedėlio suredaguotas itin 
nerūpestingai ir dideliais trūku-į 
mais;" "šiame tome jaunesnie-Į 
šiems ar šiaip pro redaktoriaus| 
"skryninga" nepraėjusiems vietos} 
nėra;*" todėl "šis pirmasis....tomas' 
tebūna atbuliniu pavyzdžiu 
kaip nereikia ir negalima reda
guoti leidinio, priklausančio ne 
vienam asmeniui, bet visai tau
tai." 

C.\a aš nesu pasiryžęs ginčytis 
su Pr. AKcnu dėl minėtųjų pra
leistųjų asmenų, bet tik noriu 
bendrais bruožais pasisakyti dėl 
vieno kito dalyko. Visų pirma į 
šešių tomu enciklopediją negali
ma sudėti visko, kas iš lituanis
tinės srities yra išspausdinta 36 
tomų Liet. Enc-joj, todėl, šiaip ar 
taip, kokia nors atranką reikia 
daryti. Antra, angliškoji liet. enc-
ja pirmoj Hlėj skiriama ne pa
tiems lietuviams ar visai lietuvių 
tautai, bet kitataučiams, norin
tiems daugiau susipažinti su Lie
tuva, su jos praeitimi, su pačiais 
lietuviais, su jų būdu, kūryba, me
nu, mokslu literatūra ir kt., todėl 
į tą enciklopediją pirmiausia tu
ri būti dedanti tokie dalykai, ku-

! rie geriau pavaizduoją pačią Lie-
įtuvą. Jos praeitį, dabartinę buitį, 
pačių lietuvių roąstyserj^, jų kū-. 

vienas, turėjo laužti pirmuosius 'Ė 
ledus, o aktyvių padėjėjų nedau- ™ 
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Ls praėjusį savaitgalį, sausic 30-

31 d. Oucagoje įvykusio Lietu\<w 
valstybinės opero- r,C metu sukak 
ties minėjimo. š\entėn >u\a/ia\<> 
nemažai operos mėgėju net U kitu 
.Ymeriko*. ir Ka:. !. -, lietuviu ko
lonijų. Suskrido i. dauiįuniu oepri 
klau.«H>uiybė-s laiku riiū>u operos 
žymiųjų solistu, ;.>«, kūrėju, diri
gentų, libretistu (h<jri>tu, ba l 
tininku ir kt. darbuotoju. Kairėje 
esančioj nuotniukiį — ieitaoie'ii 
Čiurlionio galerijai operos pūro 
io» atidaryme ku:L • š\entė» ur^u-
ni/acinit ko.r.iteto \ieepira;. S. 
Ado.T.aitiene, piinvjje eilėje iš k. 

dešinę sėdi: Aii'..;r.ins Dan>br-.ui>-
iaitė, J. Dauž\ rdienė, Lielu\o-
gen. konsulas dr p. Daužvardts, 
rtenas iš Lietuvo- operos steigė -u 
icoip. J. Žilevičius, lietuviu jėzui-
.ų provineiolas k^n. G. Kijauskas, 
šJ antroje eilė;*-, kairėj matyti 
lail. Adoma* Vania ir kt. Deši-
įėje esančioj nu -traukoj — dalis 
sekmadienį įvykusio jubiliejinio 
*anketo publikos. 

Nuotr. V. Noreikos 

-»>«>*« ' 

Pirmąjį lietuviu rašytoju 
suvažiavimą užsieny prisimenant 

< Atkelta iš 2 psl.) 

dminko pareigas.) Į revizijos komi
sija — Juozas Mikuckis. Stepas Vy
kintas ir Stasius Būdavas. Kandida
tais liko — A. Nyka-Niliūnas ir Alė 
Sidabraitė. 

Po rinkimu, prof. Stasys Yla 
skaitė paskaita — "Kančia ir mei
lė". 

Popietinis posėdis prasidėjo B. 
Brazdžionio paskaita — "Lietuviš
koji knyga vokiečių okupacijos me
tais". Po to buvo pereita prie ei
namųjų, reikalų. Profesinius reika
lus aptarus, buvo priimti rezoliuci
jų komisijos parengti sveikinimai. 
Sveikinimus priėmus, B. Brazdžionis 
referavti lietuvių rašytojų atsišau-

ros \alios tautai mes norimo Įpinti 
ir savo tautos legendą." 

O toliau: 
"Mes šaukiame i Jūsų širdis ir 

laisvės idėją kuriančių žmonių są-
zmę . 

"Mums kelio Tėvynėn dar nėra, 
mūsų grįžimo diena dar neatėjo, 
mes šaukiame i Jus: išgirskite, ži
nokite, supraskite, atjauskite, užtar
kite". 

Enciklopediniai dalykai 
Mūsų ?- manas dar gar. a 

stiprus 

(Atkelta iš 1 psl.) 

rf 

(Atkelta iš 4 pusi.) 

riausia atrodo, visai nesikėsinant 
resniųjų romanų. 

— Kaip reikėtų vertinti šį ro

ki Imė, pvz.: Baekis, Stasys Anta
nas, diplcmat, bom ir the ham-
let of Pentakonys, near Joniškė-

ją, tą sąvoka, pakeisti ir tą pa- } ^ o f ^ ^ o n f e b ^ maną pat.es autoriaus Vytauto 
k e i t T V * l * n a n ? č e i - 2 * ? 5 1906. Argi visa tai iš tikrųjų yra V o l e r t o literatūriniame kely? 
nei kalbiška! nelabai jukinamais r e i k a l i i r į d o m u k i t a t a u č i a m ? 

argumentais. Todėl, mano nuo- . , : , . x . , , , , 
& , . , _ . , . . . , Aš tokių panašiu dalykų dauge-

mone, tegali būti tokia išvada: , . . r . , , , . / 
• „ i ; - ' •* i ,-?w i;«* _ Jy zYmi^ enciklopedijų esu visai tolimesniuose angliškos l iet en
ciklopedijos tomuose geriau gręž
ti prie kunigaikštystės, o princi-
ją ar princystę palikti ramybėj. 

Toliau kitas dalykas. Dėl gana 
ribotos apimties, kaip jau minė
jau, angliškoj liet enc-joj negali 

nepastebėjęs; manau, ir mes be 
to galime lengvai apsieiti. 

P.S. 

Tas jausmingas pagalbos šauks-<būt i dedama viskas, ko mes kiek-
mas buvo išverstas i prancūzų ir j v i e n a s n o r ė t u m e , todėl šiokia to-
anglų kalbas ir išsiuntinėtas didžia- k i a a t r a n k a yra neišvengiamai 

reikalinga; tą atranką diktuoja ir jai prancūzų bei anglosaksų spau 
dai pats tokios enciklopedijos tikslas 

Dabar, kada jau turime patyri- i b e i ^ d a v i n y s ; ir pirmojo tomo 
mo, anas rašytojų žygis atrodo g»l redaktorius tokią atranką mėgino 
net vaikiškai naivus. Bet tada bu-Įdaryti, į e t t a i j a m n e v i s u r vieno-

70 m., kai mirė Verdi 
Muzikos genijus Giuseppe 

Verdi mirė 1901 m. saus io 27 
d., taigi šiemet sueina 70 m. nuo 
jo mirties. Be gausių kitų kom
pozicijų, Verdi yra sukūręs 26 
operas, jų t a r p e ir lietuvių ta ip 

kimo j demokratinio pasaulio rašy- n u o S r ^ t i k ė t . 3 į D a i a n k u ^ T V ' Z Z " k ! T E " ^ Z T " ~ ^ ~ pamėgtąsias: Trubadūrą, Tra-
tojus reikalą. Tuo klausimu kilo gy- %° n u ^ , r d z i a » t l k e t a J . Pa lan_ku a} ;dai pasisekė. Tam buvo įvairių f ^ J 6 , ^ . . , 

* 
į 

* 

• 

S 

vos diskusijos, bet buvo prieita vie
ninga nuomonė toki atsišaukimą pa
sirašyti, kas ir buvo šio suvažia
vimo didžiuoju tikslu. Tada B. Braz
džionis perskaitė jo paties paruoštą, 
atsišaukimo tekstą, kuris buvo pri
imtas audringais plojimais. Suvažia
vimas Įgaliojo draugijos valdybą at
sišaukimo tekstą pakoreguoti, pasi- J""\"" ? 

, . . .Y . . . . . r ,r,' dmes ž 
rašyti ir išsiuntinėti visiems dides
niems pasaulio laikraščiams Lietu
vių rašytojų tremtinių draugijos 
vardu. 

Atšaukimą priėmus, prezidiumo 
pirm. prof. V. Biržiška suvažiavi
mą uždarė. 

garsi. O nieks neatsiliepė. Berods, 'priežasčių, viena iš kurių yra prak- £ Į į ( * " * &****•. s t a toma Grū
tas atsišaukimas net nebuvo niekur ; t i n i a i finansiniai sumetimai; pvzJ C a g ° - e K A l d ą " R l £ o l e t o - ^ ' e r d l 

atspausdintas. įkaj kuriuos asmenis buvo sten-
Beveik tuo pačiu metu Prancūz i - | g i a m a s i dėti, tikintis susilaukti k C S ** m ' 

joje gyvenantieji lietuviai rašytojai daugiau prenumeratorių ar šiaip ! 

—Sakyčiau, kad tai stambus 
šuolis Vytauto Volerto beletristi
koje. Veikalas palieka įspūdį, ir 
jį užvožęs, mintimi dar grįžti į 
vieną ar kitą epizodą, kaip pat
sai gyvenimas ,erdvų užbaigimą,: 
ir į mosto laisvumą. Savaip atsi-j 
šaukia ir kiti romanai — seno-' 
vinė dvasia, psichologinis ir prob
leminis solidumas, įvairumas ir. 
veržlumas, arba anie i atsimi
nimus linkę, o tokia švaria lietu
vių kalba parašyti veikalai. Tai
gi, skaityti buvo ko, vienas rank
raštis siekė ligi šešių šimtų pen
kiasdešimt puslapių mašinėle, 
bet kai pažiūri dabar atgal — 
buvo įdomu. 

mirė brandaus amžiaus, sulau-

V A L E N T J J N O DifclNA — V A S A R I O 14 
Pirkios korteles — paprastos arba su sentimen

taliais įrašais draugams, mylimosioms, giminėms, 
mokytejams, seselėms ir kt. Kuo 5 et. iki SI.50 

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

DENNISON GAMINTAI IŠDEKORAVT-
MUI " SEALS - KREPE POPIERIS ir 
kitoki įvairūs papuoiimai tinkami VA
LENTINE prega padovanoti. 

Mes aptarnaujame jau 45 metus. 

I A M A S T A T I O N E R S 
"THE SHOP U-NEED" ' T H E SHOP U-NEEK" 

6305-07 So. Kedzie Tel. PR 6-9102 
Dovanos, Kortelės, Knvgos. Rast. Reikmenys ir Dennison Prekes 

• 

t 
LRTD vardu išplatino kitą pana 
šų atsišaukimą. Jame skelbė: 

"Mes tikime ir teisėtai reikalau
jame, kad Atlanto Charta ir pagrin-

paramos, bet šiokios viltys labai lllllllIIIIIIIMlllllIMIIllIllilimimillllim 
mažai tepasi tvirti no. O tokiu ke- VCI m t l c C I IICTHVJt 
liu pasukus, lengvai galėjo atsi- fc*«U"» ! U * I U ? ą 
rasti ir tam tikro nenuoseklumo; IR Iš LIETUVOS 

žmogaus teisės, taip iškiimin-'pvz. v i e n a s Toronto klebonas į-j J e l ^ 5 i a i s m i m e t a | g tm^tMf 

gai paskelbtos, neliktų veidmainm- dėtas, o kitas praleistas, ir dėl to važiuoti į U c t m arba iškviesti iš 
Lietuvos savo čriinines, tai jau metas ga fikcija, momento interesų dik

tuojama." 
Ir vėl Šaukiama: 
"Laisvieji pasaulio rašytojai, jūs 

visuomet pasižvmėįo drąsa ir užuo- _ , . ,. ...„ ,, , , . , , , „ , , ,,r-, ,, 
v • J * UUMU yia ii uaugiau, uci ji ^ d ^ lietuvaites — Josephine Mile 

„ . , . -r- , ,. iauta, nes jūs esat širdies balsas ir v r a t u o svrarKį kad DO kelerių H ū t § ' r Laima i.uneckienė. Nedels 
Sugiedojus Tautos Himną ir vi- ' .. ' . . .„ K " " "7" ; > v a i u " ' .i„., . kitę, \-ietu sjka'<M»« e^^s«« 

z m o n l J o s sazme . 'tremties metų galėjo iš Sibiro at- r>si datų ir U 
Tačiau ir šis graudenimas nieko vykti į šį kraštą ir papasakoti sa 

šiems bendrai nusifotografavus, pir
masis lietuvių rašvtoįu suvažiavi-

, . , » t a s syetimoje žemėje, Tuebingene. 
baigėsi. 

Tą patį vakarą rašytojai klausė-
'••• si šimtojo "Čiurlionio" ansamblio 

koncerto, o po jo. kartu su čiur-
lioniečiais. buvo svečiais, jiems pa-

T^ > i y . - U 1 C I U V V 3 S i l V U fiu 

r r . Alsenas gaVO prOgOS papne- B anksto užsisakyti vietas, nes %eliau 
kaištauti. Arba štai vėl Barbora * ~ 2 L E S S f c - pirma, pradėjo 
Armonienė, vien kaip Sibiro trem- organizuoti kttiaąm j Lietuvą ir jau 

. . . , . , nuvež§ virš 2<"i ĘTUDIU. Ateinančia va
tine, nieko ypatinga nesudaro, sąra Jis organizuoja, net 6 ekskursijas 
tokių yra ir daugiau, - bet ]i £ ' ^ J l S S S m 1 ^ ' ^ ' ^ 

M gnjpCse ribotas. 
informacijų kreip-

KVIEČIAME APLAJVKYTI 

DESERT RANCH 
MOTEL | 

(Beach Front Motei) 
675 So. Atlantic Avenue 

Ormond Beach, Florida 32074 
Tel. (904) 677-7780 

Visuomet giedra ir visuomet sau
lėta. Ypatingai gražus ir anksty
vas pavasaris, graži saulėta vasara. 

V. ir A. Andrulis, Sav. 

vo pergyvenimus bei atsiminimus, 
kuriuos surašė dr. Algirdas Nas-

nesuiaudino. 
Šiandieną, kada visi pavargome ir 

priblėsome. verta ir reikia prisimin- vytis ir kurie jau gana plačiai 
ti tada pakilusią dvasią ir ryžtą/bent keliomis kalbomis yra pa-
reikia gal ir atsinaujinti, gal kitais :

sklidę. Ši moteriškė yra nusipel-
keliais kitais būdais tęsti tada pra- n įUsi , kad ji būtų paminėta ir 

, . - r • . dėtą kovą. Nesgi dar ir šiandien angliškoj liet. enciklopedijoj, 
gerbti surengtame, įuebingeno Lie . , ., .^. _ , , . «_.*_' ^ ' t . . 

j . 6 & ° niekas nepasikeitė, i ad. kaip tada 
Mį tuvių Bendruomenės pobūvyje. 
'i Sis suvažiavimas minėtinas dar ir 

dėl to, kad tai buvo ne vien pir-
masis rašytojų suvažiavimas užsie
nyje, bet iš viso pirmasis lietuvių 
suvažiavimas Vokietijoje. Rašytojai 
pirmieji suskubo susiorganizuoti ir 

į suvažiuoti. 
Atrodo, kad rašytojų skubėjimas 

susiorganizuoti, iš tikrųjų, reiškė 
jų ryžtą kuo greičiau organizuotai 
įsijungti i kovą dėl tėvynės laisvės. 
Reikalas turėti savo profesinę orga
nizacija tebuvo antraeilis. Todėl ati- šimtmečio amerikiečių ir britų jtiškai daug kur surašoma asmens 

Pagaliau norėčiau paminė-
'Pranešimif redakcijos žodyje b"- , t i dar tikrinių vardų raSym* Pvz. 

v o s : , k o m a : 398 psl. skulptoriaus Anta-
"Tegu būna lemta, kad toje ko- n Q B r a z d ž i o g i m t i n ė v a d i n a -

voje lietuviai rašytojai tremtiniai su- m a Vašakėnai, o turi būti Vašuo-
vaidintų prideramai garbingą h - | k ė n a i ( n u Q V a š u o k o s ^ y fo. 

ba štai, panašiai kaip Liet. Enc-

kitea j 
WAL,TKR R.ASK - RASClArSK.̂ L 

AMERICAN 
TRAVEL SERVICE BITREAF 

9727 So. VVestern Avenue 

Chicago, Illinois 60643 

TeL 238-9787-8 

HIIIIIIIIIIIIIIHNIlIlIlIlHllllimillllllllllHI 

IIIIIIIMIhllllllUlllllilIlIilIlIlIltlIlIlIHHIII 

TYPEWRITERS 
Sales, Service, Rentals, Repairs 

ALL BRANDS — including 
OLYMPL\ and HERMES 
Typewriters — Adders 

A • H BUSINESS MACHINE 
3530 W. 63rd St. Tel. 925-8o75 

fiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 

taurų vaidmenį. 

Dvidešimtoje šimtmečio 
poezija 

joj, ir čia du klaipėdiškiai rašo
mi įvairiai — Vilius Bruožis, bet 

i Jokūbas Brožaitis: Čia yra viena 
ir ta pati šaknis bruož-, kuri klai
pėdiškių tarmėj dažnai maišoma 

Iš spaudos išėjo dvidešimtojo \™ brož-. Taip pat gana pedan-

H I G H 
P t l d 

5* 
PA8SBOOKS 

R A T 
Q a s r t e r 1 j 

m 
E S 

6% 
CKRT 

5%% 
S&*000 mlnitTtTim 

» YEAK OKIM'TMCATT 

91.000 mtnlmnm 
YEAR CERTIF1CATB1 

Si .000 udatanaa 
IBIVKHTMENT RONTS PLAJI 

8«Ttnes Inanred to $20.000 

BRIGHT0N SAVINeS & L0AN aSSOCIATION 
4071 Archer Avenue CMcairo. niinote 60632 

Cosmos Parcels Express Corporation 
I.ieensed by VNESHPOSYLTORG 

Gerai pažįstama firaaar kuri, per daugelį metu skubiai h 
tiksliai patarnauja savo skaitlinsrą klijentūrą, siunčiant 

DOVANAS-SIUNTINIUS ! LIETUVĄ, LATVIJA, 
ESTONIJA. UKRAIHDA ir 1.1. 

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA. 
TŪKSTANČIAI KTJJENTŲ PATENKINTI. 
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI. 
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS PRISTATYMAS. 

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukšto? 
kokybes prekių prieinamomis kainomis. 

COSMOS PERGELS EXPRESS CORP. 
affiliated with PODAROGIFTS, INC. 

priima užsakymus dovanu pažymėjimams, automobiliams, šal
dytuvams televizijų aparatams, radijo transLstoriams, magne
tofonams (tane reeorders) ir daug kitiems dalykams, taip pat 
BUTAMS save glminim* ir draugams gyvenantiems Lietuvoje 
ir Sovietu Sąjungoje S 

Informacijų ir nemokamų katalogų prasykit mūsų vynaus;oje p 

įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose į| 

C O S M O S P A R C E L S E X P R E S S CORP. | 
45 West 45th St.. New York, N. Y. 10036 

Tel. — 212- 245-7905 

S K Y R I A I : 

sišaukimo i pasaulio rašytojus pasi- poezijos antologija, pavadinta: * / , , • • = - = ^ 

rašymas ir buvo suvažiavimo dėme- Twentieth Century Poetry: I N A U J O S P L O K Š T E L Ė S I R K N Y G O S I L G A L A I K E D O V A N A 
I sio centre, gal net ir suvažiavimo American and British, 1900— 

tikslas. 1970". Redagavo John Malcolm 
Brinnin ir BiH Read. Iliustruo-

Tame (poeto redaguotame) atsi- ta nuotraukomis. Iš'eido Mc-
šaukime tarp kitko sakoma: — *'Pa- Gravv-Hill. Kaina 8.95 dol. 
šaulio rašytojai. mes stebėjomės 
narsiais Trojos didvyriais, užėmę ža
dą skaitėme Rolando žygius, am
žiais nemirs drąsaus Šveicarijos su- Pramonėje a radė tas naudoti 
naus Viliaus Telio pavyzdys. O atšaldy as iki 320 laipsnių že-
Šiandieną kuriame naujas Prancū* miau nulio (Fahrenheito) azo-
zijos. Olandijos. Norvegijos ir kitų tas, paverstas į Skystį. Juo pas-
tautų ko\otojų legendas, f tų le- kiau sušaldomi maisto produk-
gendų vainiką apie žmogaus ko- tai, kaip mėsa ir kiti. Azotas 
vas dėl laisvės ir kultūros, apie tei- gaunamas, iš oro beimant de-

Skystas azotas 

r 

t sę gyventi pasaulyje kiekvienos ge- guonį. 

T I N K A V I S O M S P R O G O M S 
t. A. DVARIONAS, 12 SOKRJ RINKINYS NR. 25 $5.00 

2. A. SABANIAUSKAS. 12 ŠOKIŲ RINKINYS NR. 26 $500 

3. S. GRAUŽINIS, PUPŲ D6DĖ IR KITI IŠPILDO ĮVAIRIŲ DAINŲ RINK. NR. 27 $500 

4. LIET. KARO MOKYKLOS CHORAS. KARO MUZIEJAUS ORKESTR.. J. PETRAUSKAS 

V. DINEIKA IR KITI IŠPILDO ĮVAIRIŲ DAiNŲ RrNK. NR. 28 $5 00 

5. CJURLIONIO ANSAMBLIO 30 METŲ JUBILIEJINES ALBUMAS. 28 DAINOS Kaina tik $10.00 

6. V. LIULEVICIUS. LIETUVIŲ ŠVIETIMAS VOKIETTTOTE 1945 50 M . 640 PUSL. IR DAU-

GYBĖ NUOTRAUKŲ. GRAŽIAI ĮRIŠTA $12.00 

7. J. VAIČIŪNIENĖ, POEZIJA R Ū P E S T I S 130 PUSL. KAINA $3.50 

IŠLEIDO J. KARVELIS, CHICAGO. ILONOIS 

1 
ii 
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\EW YORK. N. Y. 10003, 39 Second Avenue 
\'FAV YORK, N. Y. 10011, 135 W. 14th Street 
BROfJKLYN. N. Y. 11211, 370 U lion Avenue 
BOSTON, Mass. 02118. 271 Shaumut Avenue 
BOSTON. Mass. 02127, 389 YVest Broadwav 
RUFFALO. N. Y. 14206. 332 Fillmore Avenuč 
CHICAGO. •> 60622. 2222 West Chicago Avenue 
CHICAGO, III. 60608, 3333 S. Hilsted Street 
CI.EVELAND, Ohio 44134. 5879 State Road 
IRVfNGTON. N. J. 07111, 762 Sprinjjfield Avenue 
GRAND RAP1DS. Mich. 49504, 636-38 Bridge St. N. W. 
HAMTRAMCK. Mich. 48212. 11333 Jos. Campau Avenue 
HARTFORD. Conn. 06114 200 Franklin Avenue 
LAKFAVOOD, N. J. 08701, 241 Fourth St. 
LOS ANGELF.S. Calif. 9O022, 9S0 S- At!antic BHd. 
NF.VV HAVF.N, Conn. 06519 509 Consress Avenue 
KFAVARK, N. ). 07106. 6S8 Sanford Avenue 
PASSATC. N. J., 176 Market Street 
PXTFRSON. N. J.. 99 Main Street 
PHILADF.I.PHIA. Pa. 19122, 1214 N. 5th Street 
PITTSBURGH, Pa. 15203, 1307 E. Carson Street 
SAN FR\NCISCO. Cilif. 94115, 2076 Sutter Street 
VVATFRP'RV, Conn., 905 Baik Street 
YCOP.CFSTER. Mass !!5 610. 169 "lilbury Street 
VOl'XT,STO\V\. Ohio 44503. ;sm> W Federal Street 
IRVTNGTON, N. J. 07111, 1382 Springrield Avenue 

Tel.: AL 4-5456 
CH 3-2583 

tV 4-4952 
LI 2-1767 
268-0068 

TL 6-2674 
BR 8-6966 

WA 5-2737 
884-1738 

ES 2-4685 
GL 8-2256 

365-5255 
246-9274 

FO 3-8569 
AN 1-2994 
LO 2-»44f 

373-8783 
GR 2-6387 

274-6400 
PO 3-4818 

HU 1-2750 
R 6-1571 
PL 6-6766 

SW 8-2868 
Rl 3-O440 
374-6446 

aai 
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• LIETUVIŲ DIENO=, 1071 
r: i. sausio mi'n. Xr . 1. Vyr. red. 
Kernardas Brazdžion :s, leidėjas 

A. Skirius, administratorius 
J. And: i s. Adresas : 4334 

. mse t Bl.d. . Hcllyvvcod. Calif 
T0029. Metinė pre umera ta 8 
:ci. 

• Antanas Baranauskas, KAš-
TAL Pirmas tomas — 486 psl. 
an t ras t emas — 570 psl. Re
dakcinė komisija: K. Korsakas 
(pirm.), A. Venclova. R. šar
mai' tis, J. Jurginis, J. Lebedys 
(jau miręs) , A. Maldonis, Pa
ruošė Reg-rta Mikšytė, š ie vys
kupo Antano Baranausko ' R a š 
tai ' ' išleisti ' 'Litua istikos Ub-
l 'ctekos" knygų s~ri cje 1C70 
• t a s Vilniuje. 

p i rmajame tome randame ne 
vien ik "Anykščių šileli" ir ki
tą, visiems plačiai žinemą, Ant. 
Baranausko poeziją, bet apsčiai 
ir tokios, kuri daug kieno bus 
pamatyta čia pirmą kar tą: ta i 
eiliuotieji laiškai draugams bei 
pažįstamiems ir šiaip įvairių nu
tikimų aprašai . Antrajame to
me duodama Ant. Baranausko 
rašytas dienoraš.is ir gausi jo 
korespondencija ne tik su savo 
artimaisiais, bet ir su ano meto 
kitais lietuviais kultūrininkais, 
o taipgi ir su nelietuviais moks
lo žmonėmis. Abu tomai iliust
ruoti įvairiomis vysk. Baranaus
ko ir su juo ryšius palaikiusių 
žmonių nuotraukomis, nepagai
lint taipgi įvairių rankraštinių 
faksimilių. 

Visa, kas paskelbta šiuese 
dviejuose tomuose, redakcijos 
y ra parengta atidžiai ir krucpš- j 
eiai. Tačiau ar visa, ką Antanas j 
Baranauskas parašė šiame dvi- ' 
tornyje randame? Ge_ai bent 
tiek. kad patį redakcija nesle
pia icz rie viskas rjaskc'bta, 
nors viskas lengvai turėta po 
ranka. Pirmojo tomo pra armė-
je skaitome ir teki pasiaiškini
mą,: "Iš poetinių kūrinių ne
spausdinamas eilėraščių c k l a s 
'Kelionė Peterburkan' . kuriame 
vyrauja mūsų skaitytojams sve
t ima ideologija". Bet juk ir pa
skelbtos dvitomy Antano Ba
ranausko religinės giesmės jau 
yra marksizmui svetima ideolo
gija. Kodėl tad buvo r.eskelb i-
nas ži-cmasis Ant. Baranausko 
eilėraščių cik'as "Kelionė Peter-
bu-kan" ? Atsakymas pasidaro 
aiškus, kai tame cikle paskaitai 
šitokius Baranausko posmus; 

Kad tu , gude. nesulauktum. 
Ne ta ip , kaip tu nori. 
Bus, kaip Dievas duos, 
Ne t avo priesakai nedori. 

Silpna, t rumpa savo valdžia 
Dievo teisę laužai. 
Mygi, spaudi mūsų šalį. 
Mūsų žmones gniaužai. 

Nori savo valdžios peiliu 
Mums širdis supiaustyt. 
Nori savo ledu šal u 
Krūt ines apkaustyt. 

Administratorius Juozas Poli-
t :3 _ Ateitis, 7235 S. Sacra-

E StO 
irnaio 

•• d o l . 

s:o 

Chicago, 2 
metine 

6C6_9. 

Naujame žurnalo numeryje 
daugiausia vietos skir ta pasta
ruoju metu Amerikos didmies-

3 •;- k.sio:-• lietuv", d e m e s 
joana ryšium su Sii'io Ku 

dirkos atidavimu rašams. Gau
sybę šios temos nuotraukų se-
.. i etuvių ir ang"u kalba ati-
i ii^kami aprašai. Labai idemūs 

Mykolaičio 

"Ateities 
; j mintis jau pa.itavome ir 

"\akc:ne.•laveme. Ž ūr š andieni 
3.1 '.ū i::io priedo 2 psl. La-
koo s n . : : ;yvus a teftauBkn. 
nfų veiklą liečiąs straips

nis ' T r y s atcitini"l:iškc: veik
tas plotmės." K"tucs puslapiuos 
Išsidėsto dr. Justino Pikūno, dr. 
A. Damušio ir Studentų atei i-
:inkų sąjungos pirm. Jurgio 
Oniūno mintys. Pristatoma nuo
traukomis ir aprašu nauja Moks 
'eivių ateitininkų sąjungos val
dyba. Daug ir kitokių, jaunimo 
brjizdėjimą rodančių nuotraukų. 
Laukiame gausesnės literatūri
nių plunksnų kūrybos. 

V. Mykolaičio - Pa t ino sesers, 
prenrmerata gyveaanSoB Australijoje, atsi-

i ::inimai apie savąjį b r c l rašy-

numerio veda-
• MŪSŲ SPAENAI. 1970 m 

groodž'o nr>n. Nr. 29. Lietuvių 
e a tgefikų reformatų žurnalas. 
Redaguoja Jckūbas Kregždė. 
2-429 W 51st St., Chicago, 111. 
60632: Leidžia Lietuves Evan
gelikų reformatų kolegija trem 
tyje. Administruoja Jonas Pal
šis, 5718 S. Richmond St., Chi
cago, UI. 60629. Kaina — auka. 

"Mūsų Sparnai" ir savo este
tine išvaizda ir turiniu y r a ga
na šiltai bendruomeninis mūsų 
evangelikų reformatų žurnalas. 
Jame apsčiai religinės temos 
straipsnių ir savuct inės - para
pijinės kronikos. Bet šalia to, 

I Elene Gaputytė Eskizas korpozicFai 'Liuki:.nas' 
į Dailininkės tapybos ir skulptūros parcdi v; sario menes vyks'a Bal-
j zeko Lietuvių kultūros muziejuje, Chicagoj. 

meilės istorija šių dienų studen'ų, 
kuriu užnugary oe oariaotikai b 

omos plytos, bet Bacho ir Mo-
zarto muiįkos rinktinės vari.xiįo-. 
O pagrindinė dama meilės tema, 
r. ii.; Cfaaries Aznavour sukurta 
(žodžiai E. Segal), pavergia užkre
čiant ii ir neapsakomai romaniškai. 

Filmas rinkamas žiūrėti visai šei
mai. 

P baigai norėtųsi suminėti vie-
ia dėi - ' 

' ^ • v . : • •'•- R kšytojas — 
n.ardą b igęs fale profesoriau-] 

Žinantk:: eigia kad toki; 
šlykšii kalba jaunųjų intelektua
lų dabar vartojama. Ir job tukš-
tesoės sfeacos, juo ji nešvaresne. 

:v i] k;< $*0 X:":S:<; Q£1 patS 
R. Nixcn yra pasakęs ir amerikie
čių dienraščiai pirmame puslapyje' 
įd žodžius atspausdino: 

— As žinau. kad dabar studentai 
"neką. kaip "Love S:ory" parody-
:.-. tačiau tu I ••• i t; raidžių keiks
mažodžiai ati'raukė dėmėsi nuo di-
gingos vaidybos ' pačios temos. Aš 
rekomenduoju pamatyti ta filmą. 
Keiksiu įžodžiai daug ka pažeidžia. 
Ir jeigu jų per daug vartojama, 

ttaunt ;e pasilieka jie, o ne tai, kas 
oorissa pasakyti. 

Lenki istorikų 
su aSiav ~a: 

Lenkų istorikų draugija turė
jo Bcstone savo 27-tą suvažiavi
mą, kuriame išrinkta nauja pir
mininkė dr. B. Fietrasz:k, Dą 
Po ui u .ivers'tctc profesorė. M 

• • --. 
KHMŲ TAISYMO DARBAI 

Staliaus, dar o ir visus kitus 
darbu*, at'iek i i tena — Sabai 
prieioatia kaina. 

SKAMBIAT! BS T-3-H5 

duodama ir istorinio bei kultū
rinio pamušalo raštų, liečiančių 
amžiuose niekada nenutrūkusią 
lietuvių evangelikų reformatų 
religinę ir tautinę veiklą. 

Filmų įvairumai 
STASĖ SEMĖNIENĖ 

atskleidė efektingą nenuolaidumą. 
Iš kitos pusės, jenny "šikadūšis" 

italas tėvas, paprastas sausainių ke-

\ ; S!J Antaną; Baranausi^is 

® LAIŠKAI LIETUVIAMS, 
1S71 m. sausio mėn. Nr. 1. Lie
tuvių jėzuitų leidžiamas religi
nės ir tau.inės kultūros mėnesi
nis žurnalas. Redaguoja J. Vaiš-
nys, £J. Redakcijos ir administ
racijos adresas: 2345 W. 56th 
St., Ch :cago, 111. 6C636. Metinė 
prenumerata 5.00 dol. 

geraširdiškai laimma 
ceremonijų vestuves. 

I am svetimu 

PirmasK 
Lietuviams' 

šių metų "Laiškų 
numeris išėjo pa-

Viso pasaulio akys seka besimy- juos 
linčius ir yra daug kur jiems atlai- mai. 
džios. Tiek jaunos širdys, tiek gy
venimo dulkių apneštos pagyvenu
sios sielos ilgisi ir žavisi tyra meile. 

Todėl visai nenuostabu, kad po 
tamsaus praūžusio pornografinio sū
kurio ekrane, staiga, lyg po aud
ros skaidri vaivorykštė, Paramount 
pastatytoji "Meilės istorija" sumu
ša visame krašte visokiausius re
kordus, nešdama milijonus minimai 
bendrovei. 

"Love Story" filmas, pastatytas dybos. Tačiau jaunieji prisiekia sa 
pagal Erich Segei plačiai pripažintą ; 
pirmąjį romaną, virtusi labiausiai 
perkama knyga, yra, kaip jau pati 
antraštė sako — labai paprasta, be
galiniai pavergianti istorija apie 
dviejų jaunų studentų romaną. 

Vis dėlto, nežiūrint akiplėšiškai 
Įžūlaus ir begėdiško žodinio svaidy-
mosi, kaip dažnai jauni, nors ir in-

vo ištikimybę su loTda užburiančia 
tyra meile ir iškilmingumu, kad 
jauti, jog ta jų priesaika turėtų 
pasiekti pati dangų ir ten maloniai 
būti išklausyta! 

Ali Mac Graw ir Ryan O'Neal 
herojų rolėse padarė milžiniškus 
žingsnius savo karjeros pasisekimo 
link ekrane su filmu "Love Story". 
Tačiau, svarbiausia, jie abu simbo
lizuoja jaunatvišką groži ir jėgą, sie
kiant asmeniškos šeimyninio gyve
nimo laimės aukščiausiame lygy, ne 
žemiausiam. 

"Love Story" yra inspiruojantis 
filmas mūsų neramiais laikais. Tra
gedija gali ir kerta nelauktai bet 
kuriuo laiku, bet kuriame .amžiuje. 

Tėvo Oliver Barrett III rolėje a-Į Ir Jenny ne laiku ankstyva mirtis 
istokratiškos išvaizdos Ray Milland | nutraukia ploną siūleli, ant kurio 

užklumpa finansiniai sunku-

mes visi vename savo 
laimės perlus. 

Režisierius Artinu Hiller ir Erich 
pėias Rhode I 2 (John Marley) ' Segal iškilo kaip du galiūnai. Jie 

•- purtė filmų pasauli su šių laikų 

Tikintiems nepatiks "naujoviš
kos" bažnyčios nepripažįstančios ve-

Nejveiksi, sūnau šiaurės! 
Mūsų širdys tvirtos: 
Seniai buvo išmėgintos. 
Seniai keptos, virtos. 

eligen.iški, žmonės pačioje pradžio-
! sipuo^ęs nauju viršelio piešiniu je fizinio patrauklumo sužavėti, yra 
j ir naujomis skyrių vinjetėmis. | linkę daryti, šis romanas pražysta 
I Dail. A. Kurausko visa tai pa- Į meile ir vedybomis taip išsisakoju-
daryta skoningai. Po naujame- siu subrendimu ir, pagaliau, širdį 

i tinio paties redaktoriaus veda i draskančia elegija, kad ją stebėti rei-
I mojo, duodama puslapis naujų j kia srūvančiomis ašaromis, apva-
, Gražines Tu.auskaitės eilėraš- lančiomis pačią sielą. 

Šis spalvotas, puikiai techniškai 
pastatytas filmas nušluoja šalin vi
są praeitų metų susikaupusį šlamš
tą ir atstato pasitikėjimą ne tiktai 
Hollywoodu šiais kritškais ekono
miniais laikais, bet ir atnaujina tą 
pasitikėjimą amerikiečių filmų me
nu. 

Ekranui tekstą paruošė pats ra
šytojas, tad ar stebėtina, kad filme 
sekama žodis žodin pagal knygą. 

Aktoriai taip vykusiai parinkti, 
lyg jiems specialiai tas romanas bū
tų užsakytas bei parašytas. 

Ali Mac Graw vaidina Jenny Ca-
villeri, madonos veidu Radcliffe stu
dentę; o Ryan O'Neil-Oliver Bar-

čių, konkursą laimėjęs Vacio 
Kuprio straipsnis ir kt. Nuo
traukose matomi Giedrės Žurn-
bakienės dailės darbai ir lietu
vių demonstracijos Chicagcje. 

• S£JA, 1970 m. Nr. 4. Tau-
l tinės, demokratinės minties 
! laikraštis. Leidžia Varpininkų 
I leidinių fondas. Redaguoja L. 
I Šmulkštys. 25323 W. 69th St., 
Chicago, 111. 60629. Administ-

Taip čia ir prisimena kadaise r u o j a j U r b e l i S j i m N . B r o _ 
nugirs tas lietuvio kaimiečio pos- a d w a y M c l r C s e P a r k ( n i & 0 1 6 0 . 
t r ingavimas, kad ve'.maa pa ts ; M e t i n ė prenumerata 5.00 dol. 
savęs labiau bijo. negu Dievo. , 
Panašiai ir šiame vyskupo Ba- Žurnale, be kita ko, yra intri-
ranausko dvitomyje: okupantas guojantis Kazio Ališausko 
rasas bolševikas galėjo dar pa- ' straipsnis "Lietuvos kariucme-

MARQUE1TE PHOTO 
SUPPLY 

IR M£G£JAMS 

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

3314 West 63rd Street 
Chicago, niinota 60629 

Telef. PRospect 6-8998 

WAGNER & SONS 
Typewriters — Adding Machines — 

Checkwriters 
Nuomoja — Parduoda — Taiso 

NAUJOS NAUDOTOS 
Virš 50 m. patikimas patarnavimą.0 

NAUJOJE VIETOJE 
5610 S. Pulaski Rd., Tel. 581-4111 

Ms 

Rankomis išpiaustyti paveikslų j 
rėmai — pritaikinti paveikslams 
ir skelbimams, rėmai — metalu 
aplieti rėmai. 
2400 So., Oakley Ave., Chicago 

Tel. Vlrginia 7-7258 - 59 

HEME RASA 

MEILĖ TRIKAMPY 
Apie ?fa knygą, kurią išleido 

Liet Knygos klubas, yra tokie at-
iliepim.ri: 

Pranas NHuiokaitis: 
"Problemos pinte pinasi... in-

'n'sa pririša skaitytoją ir veda 
ipafeisdaraa nuo oirmo ousla 

ki pa-kutinio..." 

P Venclova: 
"... romano stilius paprastas. 

lergvas. skaitytoja iš karto p? 
sauna " 

St. Rastonis: 
"Romanas yrs įdomus ir tink?, 

vyresniems moksleiviams, stu
dentams ir visiems, kurie mėgsta 

i lengvesnę grožinę literatūrą." 
Knyga gaunama DRAUGE, 

jos kaina 3.00 dol. 

Prie knj jos kainos Ilinois gy
ventojai prašomi pridėti 5 proc 
mokesčiams. 

. 

kęsti čia šventų giesmių su Die
vo vardu spausdinimą, bet jau 
pasakė murav ovišką NE. kur 
vyskupas pirštu parodė j rusą 
ne kaip j pavergtiesiems perša-

nės pirmosios dienos '; įspūdžius 
J apsilankymo šiandieniniame 
Vilniuje aprašo A. Barčius, pa
brėždamas, kad sostinėje kata
likų bainyčios laikomos tiesiog 

mą "vyresnįjį brolį", bet akip į prasciausiamo stovyje, kai tuo 
tarpu visos ten esančios rusų 
cerkvės blizgėte blizga; Va da 
Sruogienė rašo moterų teisių 
klausimu; skelbiami E. Galva
nausko t rys laiškai Šmulkščiui, 
mi.;imi mirusieji, recenzuoja
mos kr.ygos (Stasio Ylos "feilu-

QiX6£o, H &)62& l va aimftjflji ituanįoje") ir kL 

pavergtąsias tautas ėdančią pa
baisą 

• ATEITIS. 1871 m. sausio 
mėn. Nr . 1. Lietuvių katalikiš
ko o jaunimo žurnalas. Vyr. 

nas Soliūnas. 6441 S. Al-red-
AVBs 

rett IV. Bostono "mėlynkrauji", Har 
vardo teisių fakulteto studentą, ar
šų ledo rutulio žaidėją. 

Jenny ir Oliver, priklausantieji 
nuo savo tėvų. parodo sveiką nu
sistatymą tvarkytis savarankiškai. 
Jau pačioje pradžioje Jenny pamo
ko Oliver, kad meilė reiškia, jog 
niekad nereikia atsiprašyti. Tačiau 
jų kilimas iš visiškai skirtingų so
cialiniu sluoksnių graso jų meilei. 
Ir, pagaliau, kai jis paneigia savo 
milijonieriaus tėvo patarimą "pa
laukti, kol baigsi teisę", o ji savo 
tėvo griežtą katalikišką nusistatymą 
ir vedasi "uaiyy kyog" dvasioje. »\ 

NESENI [VYKIAI LIETUVOJE 
Atvaizduoti neseniai išėjusiame O. Nendrės romane 

A N T R O J I B A N G A 
Apie šį romaną rašo: 

"O. Nendrė lengvu stiliumi mum pristato Lietuvos ūki
ninką: nefantazuotą, bet tikrą tiek savo išore, tiek savo vi
dumi: siekiantį aukštų idealų, giliai religingą, suprantantį so
cialinius reikalo*" (Darbininkas, 1970, 73 nr .) . 

"O. Nendrės pasakojimas apie tai yra subtilus ir patrauk
lus. Ištisai visa knyga yra parašyta gyva ir sklandžia dialogi
ne forma. Todėl beskaitant tarsi užsimiršti, kad turi knyga 
rankoje, o vien tik klausaisi gyvų pokalbių, pats pasijunti be
sąs t a rp gyvų žmonių" (Tėviškės Aidai, 1970, 42 nr.). 

Knygra gaunama "DRAUGE" ir pas platintojus 

Kaina $3.50. 

>•£ 

- -

' 

T^us 
* Vestuves: spalvota ir juoda balta (gali vykti ir j kitus miestus! 
* Portretūra 
* Meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai 

Telef. - H Y 7 - 4677 
422 MENAHAN STREET — BIDGEWOOD, N. Y. 11237 
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CRANE SAVINGS 
AND L 0 A N A S S 0 C I A T I 0 N 

B. B. PIETKIEWICZ, Prez. 
2555 West 47th Street Tel. LAfayette 3-1083 

PLENTY OF FREE PARKTNG SPAGE 

5V* k* 
Mokamas n> Vh>nn Me

tu Ortiflontn HaskaiUV* 
Minimiim S.VOOO.IM) 

Naujas aukštas divl-
(lendąs mukanvas už 
inv«>ta\iino sa.skailan. 

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

VALANDOS 
Pll MA D 
AN TKAD 

ir KKTVI i;TAL> 
ir PbNKTAD. 
* w r. 1Ū 11 v 

* v r Iki ii \ . v 
• - • • » v. r iki 5 v. v. 

' 

* • . 

— — — i 
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• DaD. Elenos Gaputyfės t a 
pybos ir skulptūros paroda va
sario mėnesį vyksta Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje. 
Chicagoje. Muziejus atdaras vi
sas savaitės dienas nuo 1 vai. 
iki 4 vai. 30 min. popiet. 

• Rengiama knyga apie kom
pozitorius ir muzikologus. Sau
sio 14 d. įvyko Vilniuje muziko
logų pasitarimas. Buvo apsvars
tyta spaudai ruošiama J . Gaud
rimo knyga "Tarybų Lietuvos 
kompozitoriai ir muzikologai". 

j tar tas i dėl rudenį pykstančios 
• Literatūrinis s impoziumas ir apylinkės lietuviai dailininkai, muzikologų konferencijos pro-

ir nauu\4 knygų p r i s t a tymas . Jį galerijoje bus a t idaryta taip- pramos ir kitų aktualių klausi-
Danutės Brazytės - Bindokienės gi vasar io 13 d. i r vyks joje iki "TUJ-
premijuotosios apysakos jauni- vasar io 21 d. « X a u j a rašytojo Juozo Oru
mui "Mieste nesaugu" ir Ceslo- Užg'lrdami šį ryžtą, norime t a ^ p^^sė. Sausio 21 diena Vil-
vo Grincevičiaus romano "Ge- proga padaryt i sugestiją, kad n į u j e įgyta Rašytojų sąjungos 
roji vasara" p r i s . a tymas i r t a Vasar io 16-tosios proga reikėtų dramaturgų komisros . susirin-
proga įdomus l i teratūrinis sim- kaip nors ryškiau užakcentuoti | r ; m a S i kuriame buvo skaitoma 
poziumas įvyks vasar io 7 d. ir k i tas mūsiškių kūrybines pa- įr aptar iama nauja J. Graso 
(sekmadienį) 3 vai . popiet s tangas . Juk, sakysim, nepri- niesė "Pijus nebuvo p r o t i g a s " . 
"Draugr/" patalpose. Pokalbyje klausomos Lie uvcs didžioji J ą s k a i t ė p a t s a u t o r i u s ir akto-
bus liečiamos ne t ik minėtos valstybinė l i teratūros premija 
naujos knygos, bet kel iama taip visada būdavo autoriui jteikia-
gi jaunimui skir tosios grožinės ma Vasar io 16-tos išvakarėse, 
l i teratūros problema, aptar ia- : valstybiniame teatre, suren-
ma Lietuvos bažnytkaimio ir | g iant t a proga šventiškąjį lite-
Amerikos didmiesčio aidai lais- r a t ū r o s vakarą. Ar nevertėtų 
vojo pasaulio mūsų l i teratūroje , ir išeivijoje į šitai labiau at-
o taipgi i r kitos šiandieninės kreipt i dėmesį. Sakysim, kad ir J J J ^ ^ d e n d K Aukštutinė 
mūsų l i teratūros aktualijos, cia minėtų dviejų parodų atida- ^ a r s e n a l a s Botanikos sc -
Simpoziumas bus įdomus d a r ir Į rymą Brocklyne ir Chicagoje ^ š i l t n a m i a i g a t v ė s i r j ^ g . 
tuo, kad jame mintimis. pasida- kodėl nebūtų galima ten pat t ės , 'kur ių šiandien jau nėra. 

• Kaimas prisimena rašyto :ą 

rė M. Kudarauskaitė. 
• Vilnius prieš 150 rm 1^. Li 

tuvos istoriografijos muziejų- Į 
je, Vilniuje, atidaryta paroda, 
kur eksponuojamuose ano am- j 
žiaus dailininkų kūriniuose r e - į 
gimi Vilniaus miesto vartai , 

Veneroje karš'a 

Sovietų Sąjungos rugp. 17 d. 
I paleistoji raketa nusileido ant 
Ve eios ir dar per 20 minučių 
galėjo ducti signalus į žemę. 
Iš tų signalų nustatyta, kad 
Veneros paviršiaus temperatū-

I ra yra 475 laips.ua: Celzijaus, 
: kaip tai jau anksčiau mokslinin
kai buvo apskaičiavę; paga". 
Fahrenheitą tai būtų apie 900 
' ipsnių, taigi temperatūra apie 
keturis kardus didesnė, negu ta, 
prie k u r o s verda va: duo. Iš 
o daioma išvada, kad Veneros 

paviršiuje r ė ra deguonies. At
mosferos spaudimas Veneros 
paviršiuje maždaug 90 kartų di
desnis, kaip mūsų žemėje. Dau
giau kai 90 procentų atmosreros , 
nudaro angliarūkš ės dujos. At
mosferos tirštumas Venero? 
planetoje apie 60 kartų dides
nis negu žemės atmosfera. To
dėl nėra duome-ų manyti, kad 
Veneroje y ra gyvybė. 

Sovietų raketa, pasiųsta į Ve
nerą, svėrė 2 590 svarų. Nuo že
mės iki Veneros lėkė 120 dienų. 

Venera yra artimiausia planeta 
nuo žemės ir a n t r o j savo ar tu
mu nuo saulės. Tuo metu, kai 
raketa nusileido an . Ve eros, 
Ji buvo nuo žemės nutolusi 
2S.3 milijonų mylių; pralėkti tą 
.lucto'į radijo signalams terei
kėjo 3 minučių ir 22 sekundžių. 

Modernioje architektūra 
Iš spaudos išėi,o gausiai liust-

rnotas veikalas "Modem Arcbi-
tec are in Color." Jį paruošė W. 

ir U. Kuliermann, iš-
Vfking leidykla. Kainuoja 

30 dol. 

.1."/, - ' " - S l ' C ^ | . _ . . . : r » . K • - I . 
.- ip«l::.U'i;i mi<. UKUIV- u MMMB6 

F R A N K Z A P C L I S 
:S2U»tVį Wesi 95th Street 
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B e v e r l y H i l l s ( J ė ' i n y ė i a 
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lins jaunimas ir vyresnieji , stu- jungt i su kameriniu l i teratūros 
dentai, rašytojai i r šiaip li tera- v a k a r u a r koncertu. Kiek anks-
tūros bičiuliai: Živilė Bilaišytė, čiau, dai'.ės parodas atidaryda-
Agnė Kižienė, Povi las Gaučys, mi, buvom įprate duoti valią K o Q , k e v i a f l t ė _ k a i t ė p T . a n e š į^ a 
Kęstu'.is Girnius ir Vincas Ra- kalbėtojams ir kalboms. O kai S T S ^ S - S - ^ S L I ™ ^ ? 
monas. Minėtų knygų pr i s ta ty- ji, i lgumas ir tuš tumas atsibo-
mą — literatūrinį simpoziumą do iki gyvo kaulo, tai dabar pa
rengia ateitininkų meno drau

dami žiūrovus prie kavos. Mė
tomės iš kraštut inumo į kraštu
t inumą. O kodėl ben j au Vasa-
sio 16-tosios proga ruošiamos 
dailės parodos at idaryman ne
pakviest i tą a r kitą mūsų raŠy-

Leonas Urbonas Pradžia (akrilis) 

gija Šatrija, kviesdama j in vi 
sus rašto bičiulius. Įė j imas ne
mokamas. 

Putiną. Kauno liaudies universi
teto l i teratūros fakultete I . 
Costkevičiūtė skaitė pranešimą 
'V. Mykolaitis - Putinas ir Kau

nas". Pianistė S. Bielionytė pa-
, . , ^.. , . skambino M. K. Čiurlionio pre-

rodąs jau atidarom, t ik pakvies- .. , _ „ , , . . f . 
a . t . - . , , , . liudus, D. Kazlauskiene paskai-

te Putino kūrybos. 

• Lietuviškųjų s tad i jų savai
tė Europoje, kurią k a s m e t ruo
šia lietuvių kul tūr inės organi-
' * .. i , • T • Z • I t o ją paskai tyt i ealeri joje savo 
zacijos, globojamos Lietuvių ' :JZ \ Z 

Naujos krypties filmai 
iš Švedijos 

Bendruomenės Valdybos Vokie
tijoj, šią ateinančią vasa rą 
įvyks liepos mėnesio 18—25 die
nomis S tu t tgar te - Hohenheime 
Katalikų akademijos patalpose, 
kaip pageidavo buvusios savai-

kūrybos, ar t a pačia proga ko
dėl nesurengti galerijoje tegu 
ir miniatiūrinį kamerinį muzi 

Pagaliau, įvyko tai, ką išmin 
tingesnieji seniai pranašavo, kad 

kos koncertą. Būtų labai kultu- b u s - I š ^ f^ ' 0 5 ateinančiomis ži-
ringa, jauku ir šviežia. ™omis » k o m a ' K a d lYsda\ V1S!S" 

kai pasidavė ir pripažino, jog jie 
• Lietuvoje mirė Elena Bujo- pavargo nuo pornografij*os ir pli-

tės dalyviai ba ig iamajame po- ' ka i t ė - švelnlenė. Pradėjusi 19- kūmo. Tcs rūšies laisvė ne tik 
sėdy. Kadangi minimoj Akade
mijoj kambariai gyvent i i r ki
tos patalpos bei į rengimai pri
taikyti studijoms, čia dalyvio 
mokestis aukštesnis negu kitur. 

Todėl X V m Lietuviškųjų stu 
dijų savaitės dalyviai t u rė s mo
kėti 100 D markių, o s tudentai 
— 50 DM į savai tę . Ne Vokie
tijoj gyveną s tudenta i i r kiti 
lietuviai, turį vidurinio mokslo 
išsilavinimą bei no r į dalyvauti 
šioj studijų savai tė j , kviečiami 
iš anksto užsiregis ' ruot i Vokie
tijos Liet. B-nės Valdyboj (684 
Huettenfeld - Lamper ihe im, Ro
muva) , nes Kat . akademi jos pa
talpose skaičius vietų asmenims 
nesiekia 100. Užsiregistravusie
ji X V m Lietuviškųjų studijų 
savaitės programą gaus drauge 
su pakvietimais vėliau. Eventu
alių dalyvių są raša i s Vokietijoj 
rūpinasi savaite ruošiančios or
ganizacijos. 

• Mūsų dailininkų parodos 
Vasario 16 proga. Kad ši mūsų 
tautos laisvės šven t ė nepasilik
tų vieno t ikta i sek tor iaus — tik 
politikos rėmuose, reikia labai 
sveikinti j au beveik prigyjan-
čią tradiciją šven tės savai tėje 
surengti platesnio pobūdžio dai
lės darbų parodas. Visa t a i liu
dija mūsų kuLūrinį gyvastin
gumą, be kurio laisvės kova 
taipgi negali apsieiti . 

Šiemet viena tok ia sudėtinė 
mūsų dailininkų pa roda rengia
ma Kultūros židinyje, 361 High-
land BlvcL, Brooklyne. Jon jau 
yra užsiregistravę daugiau kaip 
30 mūsų dailininkų. Kiekvienas 
dalyvauja su ke tur ia i s savo dar
bais. Tuo būdu parodoje bus iš
statyta per 120 dailės darbų. 
Paroda čia bus a t i d a r y t a vasa
rio 13 d 
21 d. 

34 m. Vytauto universitete Kau- klestėjo jų krašte, bet ir buvo vi-
ne studijuoti prancūzų kalbą ir so to pradžia visam pasauliui, 
l i teratūrą, ji ak 'yviai reiškėsi Seksas, aplamai imant, ten pa-
s tudentų ateitininkų meno drau- liko atsibodusiu, žiovulį sukelian-
gijos Šatrijos veikloje, rašė ei- čiu objektu, 
lėraščius ir prozą, bendradar- Todėl tikimasi dabar ir naujo 
biavo Naujojoj Vaidilutėj, Nau- pūstelėjimo ekrane. Iš Skandina-
jojoj Romuvoj, Ateityje, Pava- vijos pabirę pornografiniai filmai, 
s a ry ir kitur. Baigusi studijas, manoma, bus pakeisti ateityje tu-
mckytojavo Pasvaly i r Panevė- riningais, rimtais ir meniškais fil-
žy. Pas taruoju metu nemažai mais. 
ver tė prancūzų veikalų lie'uvių 

dėl būvio nepasieks laimėjimo, perdaug kontroversiniu ir už-
viršūnių". j draudė jį rodyti savame krašte 

Tačiau italai niekad nepama-; Filme rodoma ir C a r ą Petacci, 
tys filmo "Benito, My Love". I Mussolinio "draugė", žuvusi 
Italijos valdžia laiko šį filmą Į kar tu su juo. 

SIUNTINIAI - DOVANOS 
Į USSR 

SENA PATIKIMA FIRMA 
Ir toliau tarnauja vis augančiai Klientūrai, yprastu tradiciniu 
būdu. kaip tarnavc 4€ save egzistavime meru. 
Jei esate vienas iš tūkstančiu mūsų patenkintų klientu, dėko
jame Jums už jūsų parama. Jei ne, prašome išbandyti mūsų 
patarnavimą ir tada jūs mums dėkosite. 

PAŠTU GAUNAMI SIUNTINIAI TĄ PAČIĄ DIENĄ 
PARUOŠIAMO PERSIUNTIMUI. 

Naujausio katalogo ir naujausiu patvarkymu kreipkitės ) 

G L O B Ė PARCEL SERVICE, I N C . 
723 Walnut Street, Philaldephia, Pa. 19106 

TEL: — 215 925-3455 
NEW YORK CENTRAL OFFICE 

220 Park Ave. South, New York, N. Y. 10003 
TEL. — 212 982-8410 

E U D E I K I S 
00VYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID 

L a dot u v i ų D i r e k t o r i a i 
T i y s M o d e r n i š k o s K o p l y č i o s 

4330 South California Avenue 
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 South Hermriage Avenue 
Telefonas— YArds 7-1741-2 

ffiZHM&EVANS 
FUNERAL HOME 

Uždraustas Italijoje filmas 
apie Musolinį. 

kalbon. Lietuvoje y ra išleista 
'os lietuvių kalbon išversti Bal
zako. J . Verne, Durnas ir kt. 
romanai . 

I r 25 metams praėjus, fašistų 
• Dailininko Leono Urbono diktatorius Benito Mussolmi 

atsisveikinimo paroda Toronte, dar gyvena daugelio savo tau-
Kurį laiką š iaurės Amerikos že-; tiečių širdyse, 
myne paviešėjęs ir J A V ir Ka- ; Ne vieną gražią dieną ma-
nadoje surengęs visą eilę savo žiausiai apie pora tūkstančių 
tapybos darbų parodų, prieš įtalų nukeliauja prie Mussolinio 
gr įždamas j savo nuolatinę gy- kapo, esančio Romagna-Flecken 
venamąją vietą — Australiją, Predappio. Dučės fašistų par t i -
dail. L. Urbonas sausio 30— va- j a buvo oficialiai išsklaidyta po 
sar io 7 d. da r surengė lyg ir karo. Tačiau pripažintas F a s -
atsisveikinimo parodą Toronto c i s t Movimento Sociale Italiano 
lietuviškosios Prisikėlimo para- ' (Italų socialinis sąjūdis) regu-
pijos galerijoje. Parodoje buvo liariai surenka pusantro mili-
i š s ta ty ta daugiau kaip 30 nau- jono balsų kiekvienuose r in-
jausių dailininko darbų. Apie kimuose. 
juos Alfonsas Docius "Tėviš- Dvejetas filmų gamintojų, 
kės Žiburiuose" sausio 28 d. sa- Anna Baldazzi iš Italijos ir Mi
k o : "Visi nauji, niekur nerodyti, chael Tra in iš JAV pastatė do-
sukur t i šiame kontinente. At- kumentini filmą, pavadintą "Be-
kreipt inas dėmesys j atskirų nito, My Love". Jame anie a t -
paveikslų spalvines nuotaikas, vaizduoja tą pseudoreliginj kul-
mikliai sulaužomas plokštumas, tą, kuris išaugo apie kritusį va-
sk i r tas sukurt i pusiau iliuzi- dą. Jo pasekėjai rodomi filme, 
niam erdvės įspūdžiui. Pastebė- suklupę maldoje prieš jo čebatus 
t inas subėgančių ir susikertan- įr laivą, kuriame yra diktato-
čių formų tur t ingumas. Vizijos, r iaus kaukolės fragmentas- Se-
mjslės, intriguojančios paslap- nieji juodmarškiniai dar vis šu
tys . " , sirenka vakarienei pagal " a la 

Viešėdamas ilgesnį laiką Ka- Mussolini" stilių ir dainuoja se-
nadoje ir Amerikoje, dail. Leo- nas žygio dainas restorane, kū
nas Urbonas gyvai čia reiškėsi rio savininkė yra dučės našlė 

ir u ž d a r y t a vasar io į ne tik kaip dailininkas, bet ir Donna Rachele-
kaip šmaikščios plunksnos žmo- O tuo tarpu jauniesiems yra 

Arba i bet knrj mū^ skyriaus atstovą 
El.IZAIit;TH. X. .JKRSF.Y 07201 

95GA Eliznboth Street 
354-7008 

PHII.ADKI-PHIA. PA. 19123 
1013 X. Marshall Street 

W A 5 - S S 7 8 

BALTTMORE, MD. 21224 
3206 Eastern Avenue 

D I 2 - 2ST4 

SO. BOSTOX. MASS. 02127 
390 \Vest Broadway 

A N 8 - 8 7 6 4 

CHJCAGO, ILL. 60632 
4102 Archer Avenue 

Tel . 254-4144 

BRANCH 
CH1CAGO. ILL. 60622 

2242 W. Cbicago Avenoe 
BE 5 - 7788 

CLiEVELAXD. OHIO 4 4 U » 
787 E a s t 185tli St. 

4 8 6 - 1836 

D E T R O I T , >HCH. 48210 
6460 >HchljcaD Avenue 

T A 5-7560 

OMAHA, 
5524 So. 

731 

XEBR 
32nd 
- 8 5 7 : 

68107 
Street 

PITTSBLTRGH. PA. 15222 
346 Tbird Avenue 

G K 1 -3712 

LOS AJVGELES. CAIJF. 90026 
2841 Sunset Bivd. 

213-382- 156.H 

SAN FRANC1SCO. CAL. 94122 
123B — 8Ui A>enue 

LO 4-79.M 

TREMTOM, H. •" 08611 
7S0 Liberty Street 

VkORCESTKR, MASS. 01604 
82 Karrison street 

« i 7 - 7 9 8 - s : u ; 

HAMTRA.MCK, W C H . 48212 
11415 Jos . Campau Avenue 

365 - 6350 

KANSAS CTTY, K A N S A S 66102 
18 South B e t h a n y 

AT 1 - 1757 

AflAMI. F L O R I D A 33138 
6405 Biscayne Bou levard 

F R 9 - 8 7 1 2 

MTXXKAPOLIS, M I X X . 55418 
2422 Central Ave . N. E. 

(612) 788-2545 

XE\V BRITAIN. COXX. 06052 
97 Shuttle Meadow Avenue 

Tel. 224-0829 

X E W YORR, N. Y. 10003 
101 First A v e n u e 

OR 4-3930 

PARMA, OHIO 44134 
5432 State Itoad 

749 . 3 0 3 3 

KOCHESTF.il, X. V. 1462! 
683 Hudson A v e n u e 

BA 5 - 592a 

VIXELAXD. X. J . 08360 
Parish Hali 

Wes* L a n d b A v e n u e 
609-691-8423 

P E T K U S 
§ 
1 M.\RQUETTE FUNERAL HOME 

— T t V A S IR S Ū N U S -
TKYš MODfcRMOS KOPLYČIOS: 

2533 West 71 s. St, Telef. GRovehilI 6-2345-6 
UIO S, 50th Ave.. Cicero T0wnhall 3-2108-09 

\TRSTE 4UT0MOBIUAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotu\iu DirektoriŲ Asociacijos Nariai 

STEPONAS C. LACK (LACKAVYICZ) IR SŪNŪS 
2424 W. 69th STREET Tel. REpablic 7-1213 
2314 W. 23rd PLACE Tel. Vlrginia 7-6672 

PETRAS BIELIŪNAS 
i348 S. CALIFORNIA AVE. Tel LAfayette 3-3572 

SEATTLE. W A S H . 98103 
1512 X. 39th Street 

M E 3 - 1853 

SOCTH RIVER, X. J. 08882 
168 \Vhitehead A \ e n u e 

257-2113 

H A R T F O R D , COXX. 06103 
11 Charter Oak Ave. 

249-6255 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 S. LITLANICA AVE. Tel. YArds 7-340) 

~~ POVILAS i. RIDIKAS 
3354 S. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 S. LITLANICA AVE. Tel. YArds 7-1138-113* 

VASAITIS — BUTKUS 
1446 S. 50th AVE., CICERO, ILL. Tel. OL.vmpie 2-1003 

Kita aemažesnėe apimties gus, kaip spalvingas paskaiti- neofašistinė "Juodoji gvardija", j 
mūsų dailininkų p a r o d a rengia- ' n inkas meno temomis, net kaip kuri praktikuoja "judo" Tivoli | 
ma Čiurlionio galerijoje Chica- vieną a r kitą šokiruojantis me- puikiųjn fontanų parke ir p r i - | 
goję. Joje dalyvaus Ghi&gos ino filosofas. i t iekia "nenunmti tol, kol Jcovai 

CENTRAL OFRCE NEW YORK 
220 Park Avenue South 

New York, N. Y. 10003 — Tel. 212 — 982-8410 
G L O B Ė PARCET. S E R V I C E , IXC. yra PODAROC.IFTS. IXG. 

(galioti (mti dovanu u/^akyrous i£ Soviptn gaTi'ntu d a i k t u : automohi-
Uw, ša ldytuvu, tclovi/iio-. aparatu . nHHtKjiklu, rūbu ir t. t. 

LEONARD BUKAUSKAS IR ŠONUS 
649 East lfi2nd Street. South Ilolland 

10821 South Hicriffan Avenue, Chicago 
TKK CO 4-2228 
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APIE BALFĄ IR LENINĄ 

R E D A G U O J A DR. S. ALICNAS 

Barzdos ir patriotizmas 
2inote su tomis barzdom tie

siog tragiška. Tautinio atgimi
mo poetas Maironis eiliavo 
"Lietuviai barzdočiai dūmoja", 
na, o mes tuos posmus daina
vom iš peties, sako juos net ir 
burliokai, nacį mušdami, karto
jo, semdamiesi stiprybės iš 
barzdo.o lietuvio. Vasario še
šioliktosios akto signa.arai irgi 
buvo barzdoti, taipogi net ir 
Lietuvos prezidentai barzdų ne
vengė, tačiau šiais laikais barz
dotam gana nelengva veržtis į 
patriotines arba net ir gamybi
nes aukštumas. Koks nors bo
sas nenori priimti į darbą, o 
lie;uvis, lyg ir užmiršęs aną 
Maironio dainą, skeptiškai žiū
ri į tūkstančių telegTamų vi
siems pasaulio kraštam organi
zatorių čikagietį Romą.. Taip sa
kant, barzda pasidarė tiesiog 
patriotinio matavimo žer.klu. Be 
abejo, barzdos i'gis gal ir le
mia šiek tiek patriotizmą, ta
čiau jau galutinai nutarta, kad 
sijonų ilgis nelemia patriotizmo. 
Vis tiek jau daugiau visi mini 
minį, o ne kvaksi apie maksį. 

Bet grįžtant prie patriotizmo 
ir barzdos, tenka pažymėti, kad 
šitokios problemos buvo spren
džiamos ir anksčiau. Štai, net 
1848 m. burliokas ispravnikas 
iš Telšių pasiuntė i Vilnių šito
kio turinio raštą: 

•'Pastaruoju metu čia labai 
daug pasirodė barzdotų jaunuo
lių." 

Kadangi tai atrodė, taip sa
kant, prieš Maskvą nusiteikusių 
ženklas, tai Vilniaus general-

bugernatorius išleido rimtą įsa
kymą: "Aš nužemintai prašau 
surinkti apie paminėtus žmones 
slaptas žinias, po kokiu nekaltu 
pretekstu iškviesti kiekvieną į 
Kaur>ą ir asmeniškai įteigti, kad 
nusiskustų barzdas". 

Na, žinoma, Kauno guberna
torius buvo pritrenk as barzdos 
ir todėl griebėsi antibarzdinės 
akcijos, atsakydamas general
gubernatoriui; "Paaiškėjo, kad 

j Telšių apskrityje barzdas nešio
jo jaunuoliai dvarininkai: Kleo
pas Dimša, Aleksandras Gors-
kis, Ignacijus šukšta, Boleslo
vas Sakelis ir bajoras Zenonas 
Girkontas. Į raštišką gubernijos 
įsakymą iškviesti šiuos asmenis 
į Kauną, Telšių ispravnikas pra
nešė, jog jie barzdas jau nusi
skuto. C po to jie įvairiomis 
dingstimis buvo iškviesti į Kau
ną ir kiekvienam įkalbėta, jog 
ateityje barzdų neaugintų. Po 
to, kiekvienas asmenišku para-

Ir kudloti ir barzdoti 
Jau daug kartų uvanoti. 

Ir bebarzdžiai ir barzdoti 
Bus '"Draugu" apdovanoti. 

Pieš. V. Ramonio 

šu įsipareigojo, kad ateity barz
dų neaugins. Aš pavedžiau vie
tiniams zemstvų ispravnikams 
asmeniškai slaptai sekti, kaip 
tiksliai jie vykdo pasirašytus 
pasižadėjimus." 

Taigi taip baisiai klostėsi 
barzdų problemos anais laikais, 
o šiais laikais jau nebėra nė 
ispravniko, tik šiaip jau koks 
pairiotas lietuvis, pasiryžęs tie
siog barzdotam vardan patrio
tizmo barzdą nurauti. Tačiau, 
mūsų nuomone, toks barzdos 
rovimas gali sukelti tam tikrų 
nesusipratimų, juk gal kai ku
rio lietuvio barzdoj, kaip Sam
sono plaukuose, s^ypi visa jėga. 
Patriotizmas nuostabus daly
kas, pagal sijono trumpumą ir 
barzdos ilgumą dar kol kas ne
galima jo laipsnio nustatyti, ta
čiau reikia tikėtis, kad netrukus 
tai bus pasiekta. Gi pabaigai pa-
cituojam posmelį iš sūnelio ir 
mamytės dialogo: 

Jei mano barzdelė tau rūpesti 
kelia, 

Pailgink, bobute, sau mini 
suknelę. 

J . JV. S>. 

DAILININKO NUOTYKIAI AMERIKOJ *•#* •** ™žesnės. 
"Del tą "verksmų'5 

Bostone 
— Kaip sekėsi Bostone? — 

klausia reporteris. 
A' sakymas: 
— Ten turėjau daug pergy

venimų. Vienas tautietis, matyt, 
pasiturintis. įsižiūrėjo į mano 
paveikslą iTha Cross). Net už
statą paliko. Seka"čią dieną 
žiūriu — jis ir žmona susirūpi
nę matuoa paveikslą. "Ponas 
dailininke, sakykite, kaip nuo 
šio paveikslo tris inčus nupiau-
ti?" Aš jam sakau: "Piaukice 
nuo ko nors kito tuos tris in
čus. bet palikite paveikslą ra
mybėje." "Aš jį perku", — sa
ko meno mėgėjas. "Neparduo
du", — atsakau. Jo žmona ti
kino, kad pave:'kslas nete'pa jų 
buto sienoje ir dėlto reik:ą kraš
tą nurėžti. Už savo pinigus jie 
esą gaij daryti, ką nori... 

Pagaliau, tie žmonės nusipir
kę ki'ą paveikslą — mažesnį. 
Jie sakę, kad turį du didelius 
Galdikus — reikią ir Urboną 
įsigyti... 

Ctevelande 
"Reikia atidarymo kalbos. 

Sunku gauti kalbėtoją šiais lai
kais. Tai ga' dailininkas pats 
apie save žodelį. Mes čia jus 
pristatysime. Tik mažiau tos 
"filosofi'os", geriau sukite pub
liką į pirkimo orientaciją". "Ge
rai, gerai", — atsakau, — "tik

tai parduokite ką nors." 'Tai, 
— sako, — "parduoti jau pa
čiam reikės. Mes nenorim atsa
komybės su čekiais. Pagaliau, 
jūs pats žinote, kiek nuo kiek
vieno paveikslo kainos nuleisti 
galima". Sakau: "Kaip tai nu-

(leisti?" Na, čia visi nuleidžia. 
į Jums irgi reikės, kitaip nė vie-
' no neparduosite. Ponas, čia 
Amerika, ne Australija!.. 

— O kaip su paveikslų par
davimu? 

— Vieną paveikslą pardaviau 
"nuverkta" kaina iš 200 iki 150 
dc'.erių. Sakau, už benziną ke
lionei apmokėti bus. Pirminin
kas sakė, jis būtų daug išparda-
vęs, jei už paveikslus kainos 

"...Kai tokių verksmų prisi
klausai per dieną, tai tiek iš
vargsti, kad pasidarai nekant
rus, sarkastiškas. "Matai, — sa
ko, — arogantas" (Bostone). 

Bail. L. Urbonas 
"Tėviškės Žiburiuose" 

Jeigu ant ledo nėra asistente, t » 
gali paaitaraMti 

—'"Del Teiginio idealo galė
čiau tik tiek pasakyti, kad bu
vau' didelis liberalas ir Dievo 
kasdien nekaišiojau į vaikų 
smegenis". 

Stepas Vykintas 
"Dirva" 

DAILE IR DERYEOS 
"Matot, lie uviai meno rinkė

jai ateina dar parodos neapžiū
rėję, savo bėdas tau ant peties 
išverkia, prašo, derasi, kaip žy
dai." 

Dali. L. Urbonas 

PIRMASIS EKUMENISTAS 

Turime pirmų policininkų ir 
pirmų ateitininkų, tačiau pirma
sis ekumenistas, šiek tiek kan
didatas j bendrus kankinius, bus 
bene Vladas Ramojus, kuris dar 
1952 m. "Lietuvos Sparnuose" 
išspausdino ekumeninį straipsnį 
ir už tai buvo lietuvio kataliko 
kunigo žurnalisto, taip sakant, 
švelniai HuTrlfvktfla 

Vytautas Miniotas iš "Tie
sos" parašė eilę straipsnių apie 
Balfą, čia jam atsako Algirdas 
Vanotas iš New Yorko. Kad 
Miniotas nebūtų nuskriaustas, 
Vanotas gerokai aptrumpintas. 

Pro geležinę uždangą pralin
do atpasakojimas, kuris ryškiai 
pavaizduoja šaunųjį rojų. 

Vienas pilietis užėjęs pas sa
vo kaimyną, randa ;į angliniu i 
lygintuvu lyginantį kelnes. 

— Kaip čia dabar, pilieti? Da
rai gėdą visai plačiajai tėvynei. | 

: Nejaugi neturi elektrinio lygin- i 
; tUVO? 

— Turiu, bet nevartoju dėl 
saugumo. Ką tik neseniai buvau 
atsukęs radiją, televiziją, bet te- ! 

: girdėjau tik Lenino garbinimą, j 
Pagalvojau — įsijungsiu elekt- j 
rinį lygintuvą, tai išlindęs Lėni- ! 
nas ko gero sudegins kelnes. 2i- . 
nai gi, koks jis buvo svieto ly- , 
ginto jas. 

Šimtamečio Lenino legenda su 
žavėjo "Tiesos" žurnalistą Vy
tautą Miniotą ir jis prisiminė, 
kad Balfas pernai atžventė sa
vo auksinio darbo sidabrinę su
kaktį. Tai jis nusprendė tą įvy
kį atžymėti spaudoj. 

V. Minioto paminėjime paaiš
kėjo, kad Leninas jau negyvas, 
0 Balfas dar labai gyvas. Nuo 
Lenino revoliucijos milijonai ba
si ir šiandien, o Balfas juos 

pauna. 
Jei Leninas ilgiau būtų gyve

nęs, dar daugiau vergų ir elge
tų būtų priveisęs. O juo tvirtes
nis bus Balfas ir juo ilgiau jis 
gyvuos, juo daugiau amerikonų 
priveis Lietuvoj, žedžiu, be Le
nino nereiktų ir Balfo. 

Bandė Vytautas Miniotas pri-
sta'yti Balfą pavergtiems lietu
viams "Tiesoj" Įrodydamas, kad 
pavergtų tautų piliečiai siunti
nių nenori ir atsisako juos pri
imti, tai visiems aišku. Reikia 
tik pasižiūrėti, kaip net aukštas 
vietas užimą Sovietų valdinin
kai ir jų žmonelės, grįždami iš 
Amerikos namo, pamatę "supu
vusiuose Vakaruose" perpildy
tas krautuves, užmiršta Lenino 
lyginimo mokslą ir veža viską, 
anot tos dainelės: Iš Maskvos 
atvykęs plikas, viską griebia 
bolševikas. 

Galvota net paprašyti Balfą, 
: kad V. Miniotui pasiųstų siunti-
i nj už Ba'fo prisiminimą. Jei 
MGB priverstas atsisakys pri
imti siuntinį, visą gyvenimą 
geaušis. O jei priims, tai nuken
tės. Neabejo'ina, kad visažinan
ti, išmananti ir galinti partija 
jau seniai pastebėjo, kad Minio-

: tas vietoj Lenino pradėjo rašyti 
| apie Balfą. 
į 

Suprantama, jei V. Miniotas 
1 jau yra tiek iškilęs, jo į Sibirą 
gal ir neveš, o tik atiduos į be-

| pročių namus. Mūsų žiniomis, 
| tokiam sprendimui nesipriešin-
I 'ų, bet mielai pritartų S9?r visų 
| "Tiesos" skaitytojų. Kai kurie 
galvoja, kad jis, važiuodamas 
tokiom neribotoms atostogoms, 
turėtų su savim pasiimti ir pa
čius "Tiesos" redaktorius drau
gus Zimaną ir Laurir.čiuką. 

Kad šis kilnus planas būtų 
greičiau įvykdytas, norėtume 
priminti kai kuriuos V. Minioto 
straipsniuose iškeltus faktus. 

Miniotas pripažino, kad ir 
maži siuntiniai į rusų okupuotus 
kraštus labai brangiai atseina, 
Maskvos užkrauti mokesčiai daž 
nai viršija paties siuntinio ver
tę. Tas parodo, kad Maskvos 
proletarai iš savo rojaus pilie
čių atima ne tik tai, ką turėjo, 
bet ir tai, ką dar gaus. 

J is parodė, kad sovietų su
kurtame "rojuje" žmonės prašo 
siuntinių iš tų, kurie su tuščio
mis rankomis išbėgo į Vakarus. 
Dabar šie pabėgėliai, vos per 
keletą metų taip įsikūrė, kad ne 
tik patys puikiai gyvena "supu
vusių Vakarų" kapitalistinėje 
vergijoj, bet dar ir įvairius fon
dus išlaiko, enciklopedijas sure
daguoja ir išleidžia, operas pa
stato ir savo artimuosius pa
vergiame krašte pavieniai ir 
bendromis jėgomis per Balfą 
šelpia. 

Iš jo rašinių išryškėjo, jog, 
nežiūrint to, kad Lenino sukur-

Įkvčpėjas Leninas džiaugiasi, kad 
bobutė laimingai pr i rakinta p ie 
ištikimybės komuna;. 

tas "rojus" jau atšventė 50 me
tų, bet jam reikia Balfo talkos, 
kuris tik sidabrinę sukaktį 
švenčia, 

Minio as paskutinėj savo ti
radoj įdėjo nuotrauką kelių 
siuntinių perlaidų, ant kurių 
yra aiškiai išskaitomas Balfo 
adresas vienos sovietų agentū-
adresas vienos soivetų agentū
ros, per kurią siuntiniai yra 
siunčiami į rusų okupuotus kraš 
tus. Kažin ką jam uždainuos 
Maskvos ponai, kai pastebės, 
kad jis šmeižia jų įstaigą, kuri, 
pagal Miniotą, remia liaudies 
priešus. 

Iš viso rašymas apie ką nors 
kita, o ne apie Lenino dorybes, 
prakilnumą, svarbumą, gerumą, 
didumą, ar suktumą ir žiauru
mą Lenino me'.ais, o apie kaž
kokį Balfą, yra nedovanotinas 
nusikaltimas, tačiau jis taip 
linksmai nuteikė visus lietuvius, 
kad jie šįmet sudėjo Balfui re
kordinę sumą. 

Algirdas Vanotas 

— visi žino skirtuir.ą tarp 
blogio ir gėrio, tik dažnai žmo
nės nenori daryti pasirinkimo. 

* 
-- Pusamžis yra toks metas, 

kada vyras nebeina jaunyn, o 
moteris senyn. 

Sunkus ne tik lietuvių veiksnių.bet ir JAV prez. Nixono kelias. 
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VALDYBOS IR BAUSMĖS 
DR. S. ALIŪNAS 

Jei supykdė tave koks kaimynas 
Ir, taip sakant, labai įgnybo, 
Tai tegul veikloje jis kankinas, 
Jj pasiūlyk išrinkt į valdyba. 

Jei veiki, tai planus sukurki, 
Jis pats šluoja ir prakalbas taria, 
O tautiečiai prie snapso ir kurkės 
Visokiausius šunis ant jo karia. 

Ir tegu sau visuomenėj kaunąs, 
Mėto laiką ir pinigą gryną, 
O už tai jo kepurę apspiauna 
Ir padoriai ant nuospaudos mina. 

Seniau pykai, tai dvikovoj kausies, 
Pistoletai, kardai, špagos žiba, 
O dabar savo priešą geriausia 
Išsirinkti i kokią valdybą. 

Graudus įvykis 
"Mieste nesaugu" bus skaudi 

rakštis visiems mums — chro
niškiems aimanuotojams: spau
doj ir susirinkimuose dabar ne
begalėsime verkšlenti, kad mū
sų paaugliams nėra nei vienos 
įdomios knygos. Už tai mes nie
kad nedovanosime nei Danutei 
Brazytei - Bindokienei, apysaką 
parašiusiai, nei LB Kultūros 
fondui, apysaką premijavusiam 
ir išleidusiam." 

Dr. K. Keblys 

"Kalbant bendrais bruožais 
apie baletą, tenka nugirsti, kad 
baleto šokėjui nesą reikalirga 
galva — tiktai kojos." 

AL Bartkus, 
Baleto solistas 

Diplomato šmugelis 
"Vienas Australijos diploma

tas prašmugeliavo j savo kraštą 
diplomatiniu paštu dideiį kalną, 
skirtą kupranugariui." 

"Sandara", sausio 8 d... 
PRANAŠYSTĖ 

Aiškiaregė jaunai gražuolei: 
— Esi gimusi po nepaprastai 

laiminga žvaigžde, šįmet susi
tiksi su pasirinktuoju vyru, ku
ris bus aukšto ūgio, tamsiaplau-

| kis gražuolis. 
— Ir jaunas? 
— Taip, ir turiingas! 
Gražuolė, karštai spausdama 

rankas aiškiaregei: 
— Ačiū jums! Dabar tik pra

šau man patarti, kaip aš galė
čiau atsikratyti dabartinio savo 
vyro. 

NUOSTABIOJI 
KOMUNISTINE PAŽANGA 
Lietuvoje komunistų leidžia

ma "Tiesa" 1970 m. liepos 9 d. 
įsidėjo vienos kolchozininkės 
nuotrauką, po kuria toks užra
šas; "Treji metai Pasvalio ra
jono Tauprių kolūkio paršave
dės prižiūri Cna Prianienė. Pra
ėjusiais metais pirmūnė iš kiek
vienos kiaulės išaugino daugiau 
kaip po 20 paršelių, šių metų 
savo socialistiniuose įsipareigo
jimuose ji pasižadėjo išauginti 
po 22 paršelius". 

Nuotykis Gintaro 
svetainėje 

Vienas vyras narsiai 
gyrėsi garsiai: 

— Moteris ir arklius aš moku 
valdyti, 

tramdyti. 
Neklauso, 

ar griebia tau už ausų, 
nieko nelauk, 
tuoj pasigauk. 
kelis kartus ratu apsuk, 
per sijoną gerai išplūk, . 
paskui išbučiuok, 
pamyluok. 
ir turėsi žmoną jau visai kitą, 
mylinčią, sutvarkytą. 

Moteris ir arkliai tiktai 
tramdytoją myli. 

Čia ir visa pasisekimo paslaptis gili 
Bet vai. matau maino žmona įeina. 
Gelbėkit, brolyčiai, bus "baisi vaina. 

Narsiausias tramdytojas kaip 
komparas išnyko, 

tik dulkių debesėlis karčiamoje 
paliko. 

Ir kas atsitiko? 
P . S. 

ftu^ifr wgrižio namo 

Logiškas sprendimas 
Algirdukas dažnai nukentėda-

| vo nuo vyresniųjų kaimynu, vai-
jkų. Kartą primuštam Algirdukui 
j tėvas taip pasakė: 

— Sūneli, jai tave kas kada 
i muš, tai tu, nieko nelaukdamas, 
i kirsk atgal! 

Po keleto dienų Algirduko te
ta pamatė jį pasirengusį smogti 

| su kastuvu kaimyno vaikui. 
— Algirduk, tėvelis tau nelei

do smogti su kastuvu. Tu gali 
tą berniuką taip sužeisti, kad jam 
teks eiti pas daktarą. 

— Nieko tokio, tetule, — ra
miai atsakė Algirdukas. Juk jam 
vis tiek reikės eiti pas daktarą^ 
nes jis turi slogą. 

— Tavo kambaryje esantis 
uodas yra baisesnis už liūtą, 
esantį Afrikoje. 

U2MOKESNIS 
— Ar girdėjai, Petras už Ele

nos pabučiavimą gavo tris paras. 
— Tai menka bausmė. Aš už 

tokį pat dalyką gavau iki gyvos 
galvos. 

— Jaučiams lupa kailius spe
cialistai, o žmonėms — gana 
dažnai tik savamoksliai. 

LANKSTUS 

Kiekvienam iš karto matos, 
Jog jisai ne akrobatas, 
O lankstus jo visas kūnas, 
Tai todėt kad pataikūnas. 


