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Kai asmeniška pasaulėjauta suvisuotinama 

Kertine parašte 
AMERIKA — KULTŪRINĖS LAT3V£S 
AVANGARDAS 

Rusų ir kitų disidentų žurnale, 
"Kontinent" nr. 6, įdėta Vytauto 
Kavolio apybraiža 'Nužemintų
jų patriotizmas'". Tai septintasis 
skyrius iš jo 1968 metais išleis
tos studijos "Nužemintųjų gene
racija, egzilio pasaulėjautos eski
zai". Apybraižos leitmotyvai: po
eto Algimanto Mackaus ir kelių 
kitų bendrasrovių kūrybos žmo
nių pastangos rasti egzilio sąly-

' gtsse patriotizmo sampratą ir 
, į .-ertinti tokio radinio esmę. Į tą 
: V. Kavolio apybraižą atsiliepė kri-
į tikas rusas. Tad šio sudurtinio 
i dialogo paraštėje apžvelgiu nuo-
, monių priešingumą. 

"Kon inent'' skelbia beletristi
nę, memuarinę, s':udijinę medžia
gą, demaskuojančią politinės-ide-
olcginės diktatūros blogi: kalini
mą, smurtą, tremtį. Tos temos 
užima žurnale bene 85 proc. vi
so turinio. O - adarinys 
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JURGIS GLIAUDĄ 

traukusių oponento dėmesį. Poe
tas, "nužemintieji"' (ar tokie dar 
tebeegzistuoja?) ir apybraižos 
autorius pateikė '"Kontinentui" 
apmaudžiai-melodraminį vaizdą. 

Rusai skaitytojai susidaro iš 
V. Kavolio apybraižos, jų nuo
mone, viso lietuviško egzilio 
vaizdą. Vaizdas tikrai šiurpus, 
nelyginant nuotaikos rūsy per 
bombardavimą: esame žuvę, esa
me užversti griuvėsiais! Vyresnio
sios kartos lietuviai, kurie niekad 
nebuvo prisirašę prie "nužemin
tųjų" partijos, gerai pažįsta tas 
baisias valandas, minute:, sekun
des. Tada kazuistinės partiotiz-
mo prasmės neieškota. 

Iš V. Kavolio apybraižos tvir-

neatradimus. Kaip italų literatū-
roje Leopardi, lietuvių literatū
roje Mackus, liko savo pasaulė
jautos apmaudo skelbėjai. Lietu
vio poeto pesimizmas dargi ne
toks grynas, jis sąlyginis. Mackų: 
konstatuoja ir ieško, o kiekviena
me ieškojime glūdi trapaus opti
mizmo sėklos. I savo mažą egzi-
linį kiemą poetas įnešė gana ar
chaišką Weltschmerzo pasaulė
jautą, kuri net primena Antano 
Čechovo "atliekamų žmonių" 
(lišnije liūdi) mazochistines ir 
beprasmes kančias. 

Ieškomas patriotizmo aptari
mą-! Aptarimų mozaikoje neretai 
dalys slepia visumą. Iš savo pa
saulėjautos išsilukštenęs patrio
tizmas (jis atkakliai neišsilukš
tena!) taptų trapiu, porcelianiniu 
tolimos tėvynės suvenyru, kurį 
patogu nešioti savo kele:-

me. "nužemintame" lagamino! 

D a u g i u i pasaulio žmonių, jq 
uv am:. Amerika vis 

b . , .r yra žsmė, kurioje pini-
lyte !y]a visiems. O už uc> 

gus vėl visi perka automobi-
ts (atsiprašau — rezi-

d -icija-), skraido lėktuvais, atos-
togaudarnl visame pasaulyje, nie
kas nesirūpina, ką valgys ir ką 
gers — viso lo kalnai ir marios, 
jei dar netingi rankos ištiesti... 
Tai materialinių gėrybių sklidi
nas kraštas. Ir tai yra teisybė. 
Tik šio-s dhnos visų tų gėrybių 
smaguriauojas kažin ar pagal
voja, kad ir tokios rūšies gėry
bės Amerikos žmonėms nebuvo 
numestos iš dangaus kaip ma
na. Tai buvo 200 metų kieto ir 
sunkaus darbo, bet laisvo žmo
gaus darbo, vaisius. O kova 
laisvąjį žmogų buvo patys didin
giausi Amerikos žingsniai jos 
dviejų šimtų metų istorijos vieš
kelyje. Gi visos tos gėrybės — 
tik laisvės dovana žmogui už je 
ištikimybę laisvei ir dieviškajai 
savo prigimčiai. 

Tačiau ir me* ir kiti, labiau 
matydami tik akivaizdžią Ame
rikos ma'erialinę gerovę, nema
tom ir nevertinam Amerikos, žy
giuojančios taipgi kultūrinė: 

ės avangarde. Europiečiui 
*aigi didžia dalimi ir mums. yra 
b 'eik tg'm'a kultūros srity 

kelti Europos pirmavimą, 
rns dar vis dažnai atrodo, kac 

kultūros Amerikoje aplamai dat 
nėra, kad ji čia dar lyg jauna 
Europos mokinukė. Gal net ir 
labai b'oga mokinukė, nes ne 
visur eina savo mokytojo* keliais. 

Panašiai galvojame, lyg neži
notume, kad ne tik technikoje 
bet ir literatūroje, ir dailėje, i* 
muzikoje, ir aplamai tiksliuosiuor 
\r L " mi "rniuos moksluos am
žinas vertybes ir naujas epochas 
kuria ne jau atras'o kariotoja; 
bet pionieriškos drąsos avangar
das, nebijąs ieškoti dar neatras-

xx ralikimą, ->. . juo : 

nys 
(uvą. A 

tūriniame "D. >r'ede I 
m. nr. 27-!. V> : 

-.eapsisunkinęs. Todėi ameriki - •• M žurnai;; 
iui yra taip lengva, te iog įg;m- ; riincrir.iai, apmaudingais tonais 

•n eksperimentuoti kūrybos plot- | i r P3r pesimistinę Algimanto 
oamis bei metodais ir. atradus;->yIac'<aus tyra- pristato urbi et or-

jaus ą ir ieškota situaciją, pui- *>i lietuvių egzilio "nužemintųjų" 

tinimų, ;s vykU'siai ir unisonu 
' ambanetos strofų atrankos, iš Nelyginant Tennessee \Villiams 

b:-ia*rą ir beyil'iš'.ą koloritą herojė Blanche Dubois, savo mi 
•ru'.rr.ų namu neteku: 
netikromis brangenybėmis. To
kios tad Blanche Dubois netikri; 

skambr 

portre'ą. Rašinio tūryje detalė 
liko neatskiria nuo visumos. Tai 

ag ibinė apeliacija į 
- gyvas -a-

sau. ' - miręs sodas-". 
O idrjaus "i 'f-

tamorf i '. atskamba bepardo-
ninis tvirtinimas: "būtis vra be-
prasmė!"' "Rudis indges aque mo-

shrizoli ų kulonus, Č shovo "tri-
seserų" refrenus, a.ne-
"Kontincnto" pastogę Vy-

Kavolio apybraiža apie • 

'• 

•ciai ją išnaudoti, demonstruo 
jant savo drąsą, kūrybingumą 
tiesiog avangardinį išradingumą! į provokavo atsiliepti oponentą 

nėra atsitiktinis dalv Todėl 
kas, kad į garsiąsias, pasaulines 
ir kasmetines Nobelio premijas 
beveik visada įsimaišo ir ameri
kiečių pavardės, kad dailės pa
saulyje kalbama apie šių dienų 
pasaulinį meno centrą jau ne Pa
ryžiuje, be: New Yorke, kad ame
rikiečių dvasios muzika šiandien 
yra tapusi kone pasauline r.uo-

*" i savybe, o jų literatūra — ma-
: : žiausiai meluojančiu šių dienų 

žmonijos veidrodžiu. 
Bet iš to neseka išvada, kad 

Amerika tik savin įsižiūrėjus, ne
gerbia ir nesidomi tuo, ka 
kitur pasaulyje sukurta ir kuria
ma. Anaiptol! Tur būt, nė vie
nos šalies muziejai nėra sukau
pę savyje tiek visų tautų ir vi- j 
sų laikų dailės šedevrų, kiek | 
Amerikos miestų labai gausos 
muziejai. Kartais jau net sakoma, I 
kad impresionistų darbų jų gim-' 
inėje — Paryžiuje yra mažiau 

negu tame ar kitame Amerikos 
muziejuje. O kur dar teatrai, ope
ros, visa simfoninė ir modernio
ji muzika, kurių programose 
ikamba laisvai ir netrukdoma 
vwo pasaulio tautu bal-ai. Ir tam 
nesigailima darbo, rūpesčio ir pi
nigo. Dažnam universitete jū 
čia rasite ne vieną aukšto lygi' 
dramos teatrą, puikų simfoninį 
vkes'rą ir būrius jaurų iroouių 
'abai imlių šakoto kultūrinio gy-
enimo apra:škom. Kartais būr,: 
tiesiog pritrenktas, kai net gilio-

•vincijoje pasislėpusiam un-
I venitete randi teatro, operos ar 
į simfoninio orkestro gigan Kkc-
i apimties ir modernios arehitek-

rusą. 
Lietuvių tremčiai mažai bū-

Ir kas bepareikš čia bent mi
nimaliu optimizmu nutviekstas 
prielaidas? Tokia pasaulėjauta! 
Toks sunkus Akvarijaus ženklas! 
Gi tikrovė dė". nuomonių nekin-

n 
se i 
tauto 
"nužemintųjų" lietuvių patriotiz- Į 
mą. (Neologizmas "nužemin
tas" reiškia asmenį, kuris dėl i 
prievartos neteko tėvynės, savo 
žemės. Nesukeisti su įprastu žo-1 
džiu '"nužemintas", paniekintas). 

Dirstelėjus į lietuvių egzilio 
tikrovę, tenka suabejoti, ar tezės 

ta. Tikrovė nekinta dėl pasaulė-
dingas lokalinis A. Mackaus leo- jautų! Tikrovė yra faktas. Drįs- Į atitinka realybę, ar gali būti as-
pardizmas, skaitytojams rusams; tame net drastiškai tarti, kad'meniška pasaulėjauta suvisuo-
tapo liudijimu: štai kur išeivis-i mūsų jaunas poetas praėjo dide- tinta? Lietuvių masė gaji. Ji 
kųjų masių apmaudas, pasimeti- lio fakto pašonėje, jo nepaste-
ma> ties patriotikos prasme, la
birintai kazuistinių ieškojimų! 

Kalbėdamas apie poetą, apy
braižos autorius V. Kavolis ne
pašykštėjo savų, bemaž aksio-
miskai skambančių išvadų, oa-

bėjęs, atradęs savo Pegasui leo-
pardinių, apmaudžių '"Canti" 
balną. Juk jis 'irstai nudažė sa
vo strofas pesirrzmu, visais smai
galiais nutaikytu į mūsų egzilio 
prasmės poieCdus ir atkaklius 
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vinga. ji mėgsta kelti savo mar
gas vėliavas: partines, konfesi
nes, ideologines... Neišsenkamas 
iki šiol tos masės veržlumas. 
Tai davė tautai daug vertybių, 
kurių iki šiol nedavė Lietuvoje, 
savo namuose, įkalinta tauta. 

Amerikos laisves simbolis — Laisves statula Liberty saiojs, įplaukiant j New 
Yorko uostą. Varine statula nulieta pa-Įal F. A- Bartholdi projektą, 152 pėdų 
aukščio, su papėde 300 p€dų aukščio. Statula yra Prancūzijos dovana Ameri
kai, pastatyta saloje 1883 metais. Tai laisvę simbolizuojanti moteris, vienoje 
rankoje laikanti žibinta, antroje — lentelę su Amerikos nepriklausomybes pa* 
skelbimo data — 1778. VH. 4. 

Visas tas procesas vyksta be ka
zuistinių patriotizmo prasmės ap
tarimų. Netgi išeivijos poezijos 
gradacijos, per "'žemininkus" iki 
"nužemintųjų", kažin kaip nu
neigia beviltiškus Algimanto 
Mackaus refrenus "mes — ne
gyvas pasaulis!". Asmeniškas, vi-

Į saip sąlygojamas patriotizmas, 
kaip vijurkas, nesugaunamas. 

j Tikrovės vežimas rieda savo ke-
' liu. Vis dėlto, "Kontinento" au

ditorijai pristatyta tariama mū-

Nuotr. Vytauto Maželio 
• 

įtaigiai, įspūdingai, ir tariamos 
generacijos rūpesčiai lietuviškos 
tikrovės nežinančiai "Kontinen
to" auditorijai užstojo visą tik
ro lietuviško egzilio konglome
ratą! 

Mūsų autorius davė ir platėles-
nę panoramą. Čechoviškų "nytni-
kų" (verkšlentojų) kadrus jis pa
pildė Liūnės Sutemos, A. Nykos-
Niliūno, A. Škėmos ir dalinai 
(perpasakojant) K. Ostrausko at
rinktų strofų iliustracijomis. Tad 

jzilio desperacija, tariama; Rostislav Pletnev turi pagrindą 
kūrybinė impotencija ir tariamas! kalbėti apie visą lietuvių egzilį, 
pasimetimas patriotizmo suvoki- ne apie dalį, nes panorama pla-
mo kazuistikos labirintuose. Ir 
plačioji auditorija, kaip matyti, 
buvo nustebinta. Paveikslas slo
gus. Egziliocidinis dance ma-
cabre! 

«mas publicistas Rostislav 
rv, įtakingame "Novoje 

Rus"koje Slovo" dienraštyje (kur 
bendradarbiauja ir pats "Konti
nento" vyr. redaktorius Vladi-
mir Maksimov), gegužės 16 die
ną, atsiliepdamas į V. Kavolio 

braižą, platokai panagrinėjo 
tinio egzilio prigimti Rusų 

j publicistas, gauto vaizdo iŠpro-

ti, vardų stokos tekste ir išna-
nėra. Viskas ad rem! 

Bet rusas publicistas R. Plet
nev griežtai atmeta "nužemintų
jų" tezes. Dar niekad, jis tvirti
na, žmonijos istorijoje nebuvo 
taip svarbios, kaip dabar, egzili-
nės visuomenės. Iš savo kraštų, 
teroru išguitos kūrybinės pajė
gos, turi sąlygas tęsti savo funk
cijas. Tautos kultūra bent dali
nai išgelbėta nuo priverstinio 
uni: 10, nuo suniokojimo, 
nes nesunaikinamas kūrybinis 
egzilis laisvoje, kad ir svetimoje, 

to visokeriopos dvasinės kūrybos' tūros rūmus, kurių pasaulyje ga 
Srityje. Laisvu žmogumi p e r j o t ų pavydėti ne viena valstybe Lietuvio dailininko jubiliejine Amerikos tema. Jurgi- Daugvilos skulptūrinis nv 

.-' • t:Q ir ne viena SOStinė. Praėjusiam Savings banke, C.hica^os priemiestyje Downers Grove. Kon pozicija, 36 pėdų ifglo ir 
medžio bareljefas Standard Federal 

5.5 pėdos aukščio, perbėga visą 

1 Amerikos istoriją nuo piligrimų atvykimo iki Šių dienų astronautinio amžiaus, centre dominuojant šios šalies laisves 
simboliui ereliui. (Lietuvių foto archyvas) 

šimtmečius išaugęs, amerikietis 

vokuotas, pareiškė lietuviams šy-i ter . R. Pletnev pateikia 
du pi ' ironišką užuojp yzdžių, remiančių jo tezes. 

Egzilis tapo patriotizmo arsena
lu. Ir ar nėra tai snobizmas: 
laisvės sąlygose "ieškoti" mira-
žinio patriotizmo ir rišti prie jo 
įvairias ttiketes, o jis čia pat, 

(Nukelta 1 2 pat) 

tą. At! rkamiej Čechovo žmo-
emigracijos sąlygose begali, 

kaip trys garsiosios seserys, 
verkšlenti, graudžiai ilgėtis senų 
židinių. V, Kavolis pristatė 'nu
žemintųjų generacijos" paveikslą 



« « W V 1 « P 9 P -~W~^l^~ 

Xr. 156 (27) — p&L2 DRAUGAS — MOKSLAS, 02NAS. LITERATŪRA Šeštadienis. 1976 m. liepos tnėn. 3 d. 

DETALĖ, KURI UŽSTOJA VISUMA 
(Atkelta iš 1 psL) 

paprastas, narura'us. kaip oras, 
ir toje pa: patalpoje. Patriotiz
mo ieškojimo procesas primena 
pasaką apie viena nevykėlį, ku
ris sušilęs ieškojo akinių, tais 

akiniais pabalnojęs savo nosį! 
Patriotizmas nėra prisigalvo

tas žaislas, kurį reikia lipdyti pa
gal savo įgeidžius. Patriotizmas, 
kaipo toks, net negali turėti va
riantu, būti sąlygojamas arba 
universalus. Patriotizmas yra na
tūralus dvasinis saitas su savo 
•ėvyne. su savo kraštu. Uni
versalus patriotizmas yra dirb
tais vardas. tai kosmopo
litizmas, ir kai kada su 
ryškiais humanizmo aspektais. 
Ir tos poeto kūrybos vietos, kur 
jis užgriebia žydų berniuką, ab
straktiškas egzistencines temas, 
:ėra humanistinio kosmopolitiz
mo įtarpos į lokalinį, iš nami
nių mielių iškeptą leopardizmą. 
Visos tos plačiausios žmogaus 
dvasingumo srovės dažnai susi
lieja, dažnai srovena atskiromis 
.agomis. 

Komplikuojant ir visaip orna
mentuojant patriotizmo sąvoką, 
apybraižos išnašose randame 
keistenybių, pvz. tvirtinama, kad 
lietuviu išeivijoje randama ir to
kių superpatriotų,- -kurie savo 
"lietuviškumą" gefea suvokti tik 
tada. kada ...kovojama už negrų 
te:>r-=: Tai, aišku, • archyvinis, 
epizodinis mūsų simpoziumų — 
šnekyklų kuriozas. Deja, šioje 
apybraižoje ta išnaša skamba 
kaip mums didžiai reikšmingo 
mumyse reiškinio atestacija- Iš
naša yra vertėjo pastraipa (psl. 
262), tačiau organiškai telpanti 
bendrame rašinio teiginių arse
nale. 

264 puslapyje apybraižos au
torius pareiškia: nužemintieji 
'turi viltį per triūsą ir draugys
tę atrasti savo namus". Visiškai 
mistifikuotas namų ieškojimas ir 
atradimas "per draugystę"! O 
aplamai ši finalinė išvada ma
žina "mužemintųju" tragiką, ge

sina jų aureoles, sudidaktina vi- į 
są judėjimą, įveda naudmenų ba-
zę ir efemeriškus poieškių mira-
Žns pakeičia konkrečiu, atrastiniu 
objektu, savo namais. "Belskite, 1 
ir bus atidaryta" — bibliška san- į 
darą su žmogaus dvasios neramy- Į 
be, pavirsta visai praktiškais sa
r o namų komforto ieškojimais!! 
O kaip tiktai šiai apybraižai mo- j 
tto vietoje paimtas A. Mackaus! 
pareiškimas: "aš nuomoju butą". ; 

atseit — namų aš neturiu. 
Pagaliau, atlaidžiai žyptelėjus, 

prisimename, kad prieš ketverius 
metus vilniškė "Vaga" išleido I 
A. Mackaus "Rinktinę". Tad ko
kie namai bebūtų, namai y r a ' 
šiuo atveju tėvynė. Poetas į ?a-, 
vo namus grįžo iš egzilyje nuo
moto buto. Jis turi tokį laimėji- • 
mą, apie kurį dažnas egzilės kū
rėjų dabar ir svajoti negali dėl! 
įvairių priežasčių, įskaitant ir au- | 
toriaus savigarbą. Reikia manyti,; 
kad "Vaga" išleido ' 'Rinktinę" 
ne dėl superliatyvų, kuriais V. | 
Kavolis sagsto A. Mackaus rolę Į 
lietuvių egzilio raštijoje, bet gru- į 
biai spekuliuodama pesimizmo 
fr pasimetimo elementais, leng
vai atrandamais poeto išsisaky- j 
muose. Juk ta medžiaga ten rei-j 
kalinga tariamai egzilio bepras
mybei įrodyti. Reikėtų geros stu-į 
dijėlės nustatyti, kuo "Vaga" va
dovavosi, atrinkdama medžiagą 
Mackaus "Rinktinei". Prisimena
me Maironio skryningus ir per
manentinį baidymąsi Antano 
Škėmos raštų. 

"Nužemintųjų patriotizmas", 
kaip matyti iš titulo, gali bū
ti masalas skirstyti patriotizmo 
monolitą įvairiais variantais. 
Tenka manyti, kad neįvardinta
sis vertėjas į rusų kalbą, kurio 
vardu eina išnašos, turėjo ver
timo precizijos sunkumų. "Ne
ornamentuotos kalbos generaci
ja", atvertus rasų kalbos verti
mą į lietuvių kalbą, jau išeitų 
"Tiesos žodžių karta"! Originale 
gi į žodį "neornamentuotas" po
etas įtalpino sarkazmo atspindį: 
atsiribojimą nuo detalizacijos, 

"Dirva", yra "kraštut iniai kon-j 
. servatyvios krypties", be nurody- | 
; mo. kaip išnašos autorius suvo-
' kia "konservatyvumą" gradaci-
I jas ir pačią sąvoką. 

Grįžtame prie publicisto Ros-
\ tislav Pletnevo rašinio. Jis su-
' mini visą plejadą vardų, kurie 

Kertine paraštė 
(Atkelta iš 1 psl.) 

savaitgalyje čia rašančiam tokius 
teko matyti Indianos valstybinio 
universiteto miestelyje, Bloo-
mingtone. 

inkilo ir pražydo kaip tiktai eg- Gal vėl sakysite, kad visa tai 
skiriama tik minėtų sričių išrink-! ziho buities ir būties sąlvgose., i- . -^ . - . . / . tiesiems, kad s:aip tipingas ame-I jie praturt ino savo kuriniais tau- . . . . . . -j • i „ J ! ; I I - , , . . v. -Inkietis tuo visai nesidomi, kad s kultūros lobyną, įsiveržė i 

tarptautinį pripažinimą. "'Karti 
emigranto d u o n a ir gyvenimas 
už tėvynės s ienų", rašo R. Plet-
nev, ''bet ger iau rinktis vienišu
mą ir laisvę, negu paklusti ver
gijai, baimei ir melui" . Visi šie Į 
nuoveikiai vedini sveiko, natū-1 
ralaus patriotizmo. Kūrybos žmo
gus neieško patr iot izmo, bet sa
vo darbus, sąmoningai ar nesą
moningai, a tnašauja savo tautai. 

Rostislav Ple tnev nurodo pra
našiškus, istorijos skambesį tu
rinčius garsaus rusų egzilės ir be
ne pirmojo disidento Michailo 
Bulgakovo žodžius: "Nieks ne
dings, nieks neišnyks! Rankraš
čiai nedega l iepsnoj!" 

muziejai, teatrai, filharmonijų 
salės ir knygynai yra tušti. Ne-
klyskim ir nedarykim išvadų, tik 
pasižiūrėję vien į save ar savo 
kaimyną. Iš tikrųjų yra taip, kad 
nėra lengva į vieną ar kitą vai
dinimą ar koncertą patekti, jei 
nesi įsigijęs bilieto iš anksto. 
Paskutinę dieną bilietai dažnai 

būna išpirkti. Bent pasižiūrėji
mui užeikime į gyvenamo miesto 
dailės muziejų, biblioteką ar ge
resnį knygyną, o pamatysime, 
kiek ten menu besidominčių, 
knygas skaitančių ir jas perkan
čių. Realiai iš arčiau visa tai 
pamatę, gal palaužtume ir savo 
uždarai nenaudingą išdidumą, 
imtume labiau vertinti ne vien 
tai, ką Amerika, švęsdama savo 
200 metų laisvės sukaktį, pade
da mums ant stalo, bet ir tai, 
ką ji siūlo mūsų dvasios kultū
riniams poreikiams. Visa tai pa
matę ir supratę, labiau vertin
simi ir išeivijos savų kultūrinin
kų, o taipgi ir visos lietuvių tau
tos kūrybines pastangas. Tada 
bus labai aiški ir savoji, asme
niška pareiga. k. brd. 

TeL PE 8-3229 
DU ANNA BALIUNAS 

AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLĖS LIGOS 

2858 YVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir m o t e r ų l igos 
Ginekologine Cnirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Crawiord 
Medical Baildmg). TeL LU 5-6446 

Laisva ir dangoraiv-.-.- <:.buriuojanti A m e r i k a — s i orkas 

N u o t r * - * - Vytauto M a ž e l i o 

nuo puošnumo, kuo mėgsta ki- dams? Argi ir negrai komuniz 
ti dabintis. Poetas nepretendavo 
skelbti ''tiesos žodžių" (rus. prav-
divyje slova). Itin klaidina ne
įvardintasis vertėjas (psl. 261), 
įtardamas, kad lietuviško egzilio 
apmaudas degeneravo iki verži
mosi keršyti žydams ir- negrams 
už komunizmo vardu padarytas 
nuoskaudas! Kas egzilyje nori 
keršyti žydams? Kokiems žy-

mo vardu skriau; ,- xur nors lie
tuvius? Absurdas! Kuo remiantis 
tokia išnaša " p u šia" apybrai
žą? Ką į . t a i pa.-akys apybrai
žos autorius. 

Lietuvių žurnalų aptarime gir
dėti tvirtinan: (psl.264), kad 
"Metmenys7" esąs vienintelis, 
"storas" žuma'.as lietuvių kalba 
ir leidžiama'...Europoje! Gi 

T a prielaida yra, ruso publi
cisto nuomone , milžiniškos reikš-

- , . , . • . . . . . ' Priima ligomua p a g a l susitarimą 
m e s . l a i y r a laiSVOJO egZlllO l S - | J e j neatsiliepia, s k a m b i n t i 3T4-8004 
torinė funkcija, atsakomybė savo! .— . „ . 
tautai ir jos kul tūrai . Taip in-l OR. VL B L A Z f a 
terpretuotinas patetiškas M. Bul
gakovo posakis: laisvėje parašy
ti rankraščiai liepsnų nebijo. Ak- , 
cijos stūmoklis t ampa priklauso
mumas tau ta i , jos sampratai, jos 
kultūrai, is toriniam savo tautos 
bėgiui. Ta i yra natūralus, kas 

TeL ofiso ir buto: OLympic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave.. Cicero 

K a s d i e n ' 1-3 vai. ir 6-8 vai. va l e , 
i š skyrus trečiadienius. 

Šeštadieniais 12 iki 4 vai, popiet . 

TeL REHance 5-1811 
DR, WALTER J. KIRSTUK 

(Lietuvis gydytojas) 
3923 West 59th Street 

Vai.: pirmad. , antrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 
vai . vak. šeštad. 12-2 vai. popiet , 

o trečiadieniais uždaryta 

PLAUČIŲ IR VTDAUS LIGOS 
Mar«Įuette M e d i c a l Center 
6132 So. Keclzie Arenue 
pirmad., an trad . ir ketvirtad 
6 iki 7:30 v a i . vakaro. 

Šeštad. nuo 1 iki 3 vaL 
Pagal susitarimą. 

Ofiso telef. W A 5-2670 
Rr/i.l. tel W'Albrook 5-3048 

dienybėje n ė nejuntamas patrio- TeL Ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233 
DR. PETER T . BRAZIS tizmas. 

Vytauto Kavolio apybraiža 
"Kontinento" skiltyse, žurnalo 
skaitytojui pasirodė detale, kuri 
užstojo visumą. Apybraižos tezės 
sulaukė aktyvaus atkirčio. Nu
ginčytos bendr inės patriotikos 
definicijų klajonės, bet, deja, iš
liko netikras lietuviško egzilio 
paveikslas, kuris nupieštas apy
braižoje, atsirėmus tik j "nuže
mintųjų"' Sizifo triūsą. 

Kultūros temomis kitur 
POETO TOMO VENCLOVOS 
ATSAKYTAS VINCUI TRUMPAI 

R e d a k c ! i p f s t a b a. 
a a s : : " j ' •-.. '.ii k u. -repakeldami kūrybai 

, ;; . . . . . . . , . 7 . u ,, = 1 Į j a u < į < j a r r . : w tjk 

dvasinio, bet ir f izinio suna ik in imo 
grėsmę. i$ ank~-- viete pmtestus pa-' vadinamuose speefonduose, į ku-

pasiekė ne iš karto. "Akiračiai" 
Lietuvoje, kaip žinoma, laikomi 
uždaruose bibliotekų skvriuose— 

reiškę, iš uetm m pasitraukė vienas' riuos patekti nelengva (o man 
p. n kas. rasvtoias, teatro į dabar _ neįmanoma). Vis dėl

to susipažinau su tekstu. Tikiuo-
KUI; K-'tas 

žmogus, dai l in imu 
galvoje Aušra ir J 
vas Žilius ir kt . 
šv to io kūrvbos VJ 

* kt. O a turima 
3̂<; .lursKai. Vaclo-

si, ir Tu su mano atsakymu il-
•i avietiniams gainiui susipažinsi. 

•:kes 

kur. 

poetas 
T o m - : * '• - ' T n \ a. p-Hc !n 
ir Vak<iru<. pa«.ivkuMO proU-stn buvo 
'aipc ; pr ;unį.'Tn<- pra*Ym»c VVST- ;;im 
išvykti iš I.R-; u vos . Lig MO; tačiau poe-
:.v, !«- '<'.'," «• T/lunti ,-iv'ž ; ; M ' V 

RA t:•.:<-- v ;<-.'-WUS :3T< ir *u norin-
ria:«. < ^\'*»tiir>* pasitraukt: i r h H o s 
-pnuc'f \v -.!"- 2 r - o v';*»rjas k:t.i< 
ria'.'ir n<vir: * .vi-.r-m* Irultū 
prisitaikyti ir pasiliki Lietuvoje. Pa
tarimai n-' •:• :rv : j o . kad i šva -
'/':>• . - i : •-i. •->'< h'", tuštuma. - .»*•'. 

| k n ieko nepada-
s •:>:••? ̂ rJKokafa\::!-f ;-

Trumpa, np! •..•<.•.; 
WT n o r t j e s M ap-

romą V e n c l o v a . Tač iau 
vie<; laišku "Akira-

••. ^ e g u / ė s m f n ^ \"r. 5 ) , 
P'H»tas Tarnas Venc lova . 

'..i rvr<ikp:iusdin.irrif-. ma-
'ni n^ra \ :tn s iauras 

i diaif'Cas. o au tent i škas 
• •-><!ro< v-'tuaciios, kuriai 

^. y, ._,.... . ;,-,-. t iciinv iau d a r o m ė s 
ildi r kurioje turi hūti pagerbta* ir 

asmeniškas ž m o s a u s a p s i s p r e n d i m a s 
be t u š e l a ž o d S a v i m ų iš ^auszios paša
les 

(2iūr. V. Trumpos "Atvirą laiš
ką Tomui Venclovai" Akiračių 
1976 m. vasario numery) . 

Mielai Tautieti . 

Šiomis dienomis perskai tau 
Tavo atvirą laišką, kuris mane 

buvo ir V l a n 
laišku "AtM 
sviest i" poetą 
Šj karta ta ip 

i'is-'*" . m 

-"V ~::\ 

•"• " . l a i š 

nydami, 
dviejų trr 

Mano laiškas "Akiračiuose", 
kaip teisingai spėji, autentiškas 
(įsivėlė tik pora skyrybos klaide
lių). Tuo aš džiaugiuosi, nes 
laiškas į Vakarus pateko man 
nežinomais keliais. Tiesa, jis iš
siųstas ne 1975 m. gegužės 11, 
o gegužės 9. Gegužės 11, jį, ma
tyt, gavo ir užregistravo adresa
tas — centro komitetas. 

Nors mūsų pažiūros skiriasi, o 
Tavo laiškas jokiu būdu negali 
palengvinti mano dabartinės pa
dėties, nemanau Tavęs už tai 
peikti. Kiekvieno teisė — turėti 
savo nuomones ir jas reikšti vie
šai. Jūsų šalyje ta teisė nekves
tionuojama — ir dėkui Dievui. 
Tvirtini, kad Tavo laiško "ne
dėtų didelė dauguma išeiviškos 
laikraštijos". Vis dėlto yra laik
raštis, kuris jį įdėjo. Tur būt, ži
nai, kad mūsų šalies žmonės, ku
rie ryžtasi atvirai reikšti nuomo
nes, besiskiriančias nuo oficialių
jų, ne tik negali naudotis lega
lia spauda, bet ir rimtai rizikuo
ja savo fizine laisve, sveikata, 
kartais gyvybe. Manęs tuo tarpu 
nelaimė neištiko, bet tai mūsų 
sąlygomis tikrai yra išimas. Ma
nau, čia daugiausia padeda žmo
nės, kurie ryžosi mane palaiky

ti Vakaruose. Jiems esu nuošir
džiai dėkingas. 

Taigi, mūsų šalių problemos 
labai skiriasi. Keistoka, kad ten
ka aiškinti tokius elementarius 
daiktus, bet ne aš vienas paste
bėjau, jog Vakarų intelektualas, 
nepagyvenęs su mūsų piliečio pa
su, čionykštės situacijos praktiš
kai neįstengia suprasti. Todėl aš 
Tavęs ir nekaltinu. Sakai, kad 
rašytojai pas mus yra lepinami. 
Rašytojai, verti to vardo, mūsų 
šalyje turi tokių egzistencinių 
patyrimų, kurių Tau tikrai ne
linkėčiau. 

Kalbi apie Sokratą ir Ovidijų. 
Deja, šios analogijos apgau

lingos. Šalis, kurioje gyvenu, ne
daug bendro teturi, su Roma ir 
visiškai nieko bendro neturi su 
Atėnais. Tai absoliučiai naujas 
reiškinys pasaulio istorijoje. Apie 
jį galima būtų ilgai kalbėti, bet 
tai jau padarė rašytojai, daug 
geresni už mane, kuriuos Tau 
perskaityti nesunku. Mane taip 
pat stebina tai, kad būdamas, 
kiek žinau, istorikas, neprisiminei 
tokių emigrantų, kaip Adomas 
Mickevičius, Gercenas, pagaliau 
ir daugelis lietuvių. Jų kelias ski
riasi ir nuo Sokrato, ir nuo Ovi
dijaus kelio. 

Tai kad eilę metų (ne visus) 
sugebėjau dirbti nemeluodamas 

—mano didelė laimė. Tiesa ir 
tai, kad tokių žmonių yra dau
giau (sakyčiau, net gana daug). 
Bet pastaruoju metu (maždaug 
nuo 1968 metų) kultūrininkai 
nemarksistai ir nedogmatikai yra 
tokioje padėtyje, kad jiems belie
ka eiti į kompromisus su savo 
sąžine arba anksčiau ar vėliau 
atsidurti už borto. Esti nuomonė, 
kad kompromisai pateisinami ir 
net būtini nacionalinės kultūros 
labui. Mano manymu, jokia de

moralizacija (o kompromisas yra 
demoralizacijos pradžia ir labai 
greitai neša liūdnų vaisių) kul
tūrai niekad nebuvo, nėra ir ne
bus naudinga. Sakaisi nelabai 
suprantąs, ką reiškia ''užkirstos 
platesnio ir viešo kultūrinio dar
bo galimybės". Šitai vėl sunku 
paaiškinti žmogui, negyvenu
siam pas mus. Gal bus kiek aiš
kiau, jei pasakysiu, jog be privalo
mo kompromiso (atseit, amoralu, 
mo) negalima apginti jokios hu
manitarinės disertacijos, išskyrus 
nebent siaurai lingvistinę. Beveik 
neįmanoma be jo išspausdinti 
knygos (o jei pavyko, tai sekan
čioje vis ką nors reikės "patai
syti") . Prižiūrimi ir vertimai, ku
rie dėl esančių sąlygų virto kone 
vieninteliu maro darbu: "praei
n a " toli gražu nekiekvienas žy
mus pasaulio autorius (apie to
kius kaip Orvo!as-nė nekalbu — 
jų mūsų žmonės iŠ viso negir
dėjo). O blogiausia tai, kad at
kakliai nutylimas didžiulis ir tra
giškas TSRS ir Lietuvos gyveni
mo laikotarpis, nulėmęs jų da
bartinę situaciją. Jeigu apie jį 
viešoje spaudoje kalbama, tai su 
tokiomis elipsėmis ir iškraipy
mais, kad skaityti skaudu ir gt:-
da. Tą žino ir jaučia visi. Kai 
kurie su tuo kovoja, bet tam 
reikia neeilinis drąsos. 

Izraelyje esama skirtumo tarp žy
dų ir nežydų (nors ten gyvena 
— ir. rodos, nesiskundžia — dau
gybė krikščionių). Žinau, kad 
lietuviškos knygos išeivijoje ma
žai skaitomos. Vis dėlto man at-

GYDYT0JAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street 

Vai. pirm., ketv. 1 iki C • . popiet. 
Antrad.. penktad. 1 -5 . tre<5. Ir Šeštad. 
tik susitarus. 

I>r. Ant. Rudoko kabinetą pereme 

DR. EDMUND E. OiArtA 
OPT0METRISTAS 

2709 West 51st Street 
TeL - GR 6-2400 

Vai.: pagal sus i tar imą; pirmad. ir 
ketv. 1-4 ir 7-9: antrad. ir penkt. 
10-4: Šešta. 10-3 v a i . 

Ofs. tel. 7354477; Rez. 246-2839 

DR, L DECKYS 
GYDYTOJA t R CHTRUTCGfi 

Specialybe — >"ervij ir 
Lmoctnes l igos 

CRAWTORD M E D I C A L BUTTJMNG 
«44» So. P u l a s k i Road 

Valandos p a g a l sus i tar imą 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGS 
K f D I K J V IR VATKV LIGOS 

SPECIALISTE 
MEJMCAL BCILPrVG 

7156 South \»e»ten> Avenue. 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto 

iki 1 vai. popiet. 
Ofiso tel . R E 7-1168: rezid. 239-2919 

Ofiso H E 4-1818; Rerid. PK 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
24S4 West 71st Street 

( 7 1 - o s ir Campbell Ave. k a m p a s ) 
Vai.: p irmad. . antrad, ketvirtad. ir 
penktad . 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus. 

Tel. 778-6565 
DR. VIDAS J. NEMICKAS 

ŠIRDIES IR VIDAUS LIGOS 
2454 West 7Ht Street 

Valandos pagal susitarimą 
O P T I C A L S T U D I O 

V I O L E T A KAROSAITfi 
7051 s o . \Vashtenaw. tel. 778-6766 
Pr i ta ikomi akiniai pagal srydytojų 

receptus. 
Didel i s ak in ių rėmų pasirinkimas. 
Vai . : pirm., antr.. penkt. 10-5:30 
Ketv . 1-8 v. vak. šešt. 10-4 v. p.p. 

Trečiadienia is uždaryta. 

Rezid. td. — GI 8-6873 
DR. W, M, E1SIN-E1SSN4S 

rodo, kad jus sergate nepilnaver-j ^ S E R I J A IR MOTERŲ LIGOS 
tiskumo kompleKSU. Lietuvių kul-j GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
turai išeiviai nuveikė labai daug. į 6 1 3 2 ^ K e d z i e Ąve. W A 5.2670 
N e p e r d i d Ž i a u S i a s j ų s k a i č i u s d a-Į valandos pac»l sus i tar imą. Jei ne-
vė rašytojų, dail ininkų, mąstyto-1 atsiliepia, skambinti: MI 2-0001. 
jų, padariusių labai rimto povei
kio tėvynei. Patikėkite, iš čia I 
aiškiau matyt i jūsų darbo tikro
ji vertė. Neniekinki te savęs be 
reikalo! Brandžiai tautai, ir dar 
esančiai tokioje padėtyje, kaip 
mes, reikalingas tam tikras emi
gracijos sluoksnis. Ta i kultūros 
"antrasis balsas'*, ypač pravartus 
tada, kai pirmasis tyli arba trau
kia ne t i melodija. 

Tel. — BE 3-5893 

DR, A. B. GLEVEGKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė Akių Ligos 
3907 West 103rd Street 

Valands pagal susitarimą 

Apie Vakani pasaulį esu in
formuotas, tur but, geriau, negu 
T u apie čionykšti. Žinau, kad 
jis turi ydų ir silpnybių, apie ku
rias atvirai kalba jo paties radi
jas, televizija ir spauda. Šiaip ar 
taip, man jis nėra joks miražas. 
Žinau, pavyzdžiui, kad Vakaruo
se "sutemus laisvai pasivaikščio
t i " vietomis pavojinga (beje, ne
rekomenduočiau T a u naktimi* 
vaikščioti ir po mūsų miestų 
atokesnius rajonus). Žinau, kad 1976.IV. 19 

Išvykti iš tėvynės (ir panorė
jus į ją grįžti) yra natūrali žmo
gaus teisė, įeinanti j pačią tėvy
nės definicija. Tėvynė, kuri to 
neužtikrina kiekvienam savo pi
liečiui, panašėja ne į tėvynę, o 
į kalėjimą. Šiuo metu esu kvie
čiamas į Kalifornijos universite
tą — taigi, galėčiau pas jus dirb
ti kultūrinį darbą ir geriau su
sipažinti su pasauliu, kuri Tu 
pieši gana tamsiomis sparvomis. 
Galėtume tada susitikti ir pasi
ginčyti. Deja, karp atrodo, tai 
neįmanoma: mūsų valdžia kaž
kodėl nenori , kad eilinis mūsų pi
lietis pamatytų JAV ydas. Tai 
kelia na tūra l ių abejonių: gal tos 
ydos, palyginus su kai kuriomis 
man geriau pažįstamomis ydo
mis, nėra tokios baisios? 

Tavo 
T. Venclova 

Ofiso t*L — P R S-2230 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K S A 

V AIK LT L I G O S 
2656 West 63rd Street 

Telef. — 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

A K I V LIGOS — CHTRtTRGIJA 
Ofisai: 

111 NO. WABASH AVK. 
4200 NO. C K N T R A I J A V E . 
V a l a n d o s pagal susitarimą. 

DR.FRANK PLEČKAS 
OPTOMETRISTAS 
(Kalba lietuviškai) 

2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina ak is . Pritaiko akin ius ir 

"Contaci lenses" 
Va!. pa?al susitarimą. Uždaryta treč. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU. PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-5545 

Pirmad., antrad,. 
nuo 12 iki 3 vai. 
vak. š».«tad. nuo 

ketvirtad, ir penkt 
ir nuo 5 iki S vaL 

1 iki 4 vai. 

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

DR. A. JEMCMS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. atsakomas 12 valandų. 

D*. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA — 

CHIRURGIJA 
1002 No. VVe«item Avenue 
5214 No. \Ve«itern Avenue 
Tel. atsakomas 12 valandų 

4894441 — 561-4605 
įstaigos Ir Imto teL 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1407 S. 49th Conrt, Cicere 
Kasdien 10-12 ir 4-7 

?Sskvr>!i» »r«*» ir 5*St 

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

Adresas 4255 W. 63rd Street 
Ofiso telef. R E 5-4410. 

Rez idenc i jo* telef. GR 6-G617 
Vai.: pirmad. , antrad.. ketvirtad. tr 

penktad. nuo 1 iki 3 vrU popiet. 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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Ofisas ir rez. 2fi52 TV. 5»tli S«. 

Tel. P R o s p m 8-1223 
Ofiso vai.: piTn.. antr.. treč. ir 

p e n k t nuo 2-4 vai. Ir 6-8 v. vak. 
Šešt. 2-4 p.p. ir kitu laiku susitarus 

Ofiso tel. H E 4-2123, namq GI S-«19S 

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

2454 We»t 71st Street 
Vai.: pirm., antrad.. ketv. ir penktad. 

2-5 Ir 6-7 — 1S anksto susitarus. 

Tel. ofiso PR 6-6446 
DR. F. C. W!HSKUNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3107 VVest 7lst Street 

Valandos: . 1-6 ral. p o p i e t 
TTA<\ ir ScStad pajfral susitarimą. 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6234 «. N'arrajransett Ave, 

Vai. pirm., antr., ketv. ir penkt. 2-7 
šeštnH'oniain r>ae«! susitarimą 

Perskaitę "Draugą", duokite jį kiliems. 
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W a l t W h i t m a n (1819-1892), 
poetas, Amerikos literatūros milžinas. 
Gyvenime vertėsi {vairiomis profesijo
mis: buvo žurnalistas, mokytojas, laik
raščių redaktorius, valdininkas ir sani
taras pilietinio karo metais. Kaip poe
tas, galima sakyti, teišleido tik vieną 
savo poezijos rinkinį "Leaves of 
Grass". Pirmoji knygos laida pasirodė 

1855 m. autoriaus lėšomis. Po to para
šytus naujus eilėraščius VValt VVhit-
man neleido naujomis knygomis, bei 
jais papildydavo vis naujas "Leaves of 
Grass" laidas. (Panašiai darė ir mūsų 
Maironis su savo vieninteliais "Pavasa
rio balsais"). 

Galingais ritmais banguojanti 'VValt 
Whitmano poezija buvo ir vra viena 
autentiškiausių. Amerikos literatūros 
apraiškų. Laisvąjį žmogų ir demokra
tiją aukštinanti ji buvo avangardinis 
žingsnis ano rr_3to ne vien tik ameri
kiečių, bet ir pasaulinėje literatūroje. 
Nenuostabu todėl, kad VValt VVhitman 
savo raštų forma ir lyrinio herojaus 
pozicija įtakojo ir įtakoja daugelį pa
saulio poetų. Didelė dalis jo eilėrašiių 
ir šiandien savo šviežumo nėra praradę 
ir, atrodo, lvg parašyti Amerikos lais
vės 200 metų jubiliejui. Cia tokių tre
jetą, išverstų lietuvių kalbon, teikiame 
ir mūsų skaitytojams. 

GIRDŽIU AMERIKĄ DAINUOJANT 

Girdžiu Ameriką dainuojant, daugybę choralu girdžiu, 
Girdžiu mechanikus, linksmai, stipriai savaiv kiekvieną 

traukiant, 
Dailidę uždainuojant savo, kai jis matuoja lentą arba siją, 
Girdžiu dainuojant laivininką apie tai, kas jojo valtyje, o 

garlaivio blikiy denio vyruko balsas, 
Girdžiu dainuojant batsiuvį, kai sėdasi ant savo suolo, 

kepurninką, kai traukia atsistodamas, -
Ir medkirčio dainą, dainą jauno artojo ryto žingsniuos, 

apypietėje ar saulei leidžiantis, 
Girdžiu žaviai dainuojant motiną arba prie darbo jauną 

žmoną, mergaitę prie skalbimo ar siuvimo, 
Kiekviens dainuoja vis, kas jam ir jai priklauso ir niekam 

kitam, 
Diena dainuoja, kas priklauso dienai — taip naktyje būrys 

tvirtų ir draugiškų bičiulių 
Plėšia atvira burna stiprias, melodingas dainas. 

KILKITE, DIENOS, IŠ NEIŠMATUOJAMŲ GELMIŲ 

Kilkite, dienos, iš neišmatuojamų gelmių iki aukštesnio ir 
smarkesnio skrydžio, 

Ilgei betrokšdamas mankštos savajai sielai, sunaikinau, ką 
žemė dovanojo man, 

Ilgai basčiausi po šiaurės miškus, ilgai stebėjau krintančią 
Niegarą, 

Kopiau į kylančias uolas palei Paciįiką, išburiavau į jūrą. 
Ir buriavau per audrą, buvau gaivinamas audros, 
Džiugiai stebėjau bangų grėsmingus kauburius, 
Sekiau jų baltas skiauteres, kurios, aukštai iškilusios, lūžo 

putodamos, 
Girdėjau vėją grojantį, stebėjau juodus debesis, 
Iš gilumos mačiau, kas kilo, kopė (O, puiku! O, nesuvaldoma, 

kaip mano širdis, ir galinga!) 
Girdėjau nesilaujantį Perkūną, kai jis riaumoja po žaibų, 
Stebėjau plonus ir vingiuotus žaibo lynus, kaip jie greiti ir 

staigūs garsų virpėjime padangėm vaikėsi, 
Ten juos ir panašius pakilioj nuotaikoj sekiau — sekiau 

sužavėtas, svajingai, tobulai, 

WALT WH|TMAN 

"Girdžiu Ameriką dainuojant, ciaugybe chi.ra.ų ^irJ^l-." 
lAVal: UNtman: 

Lettis C. Diinic: \v . . U - -nano poezijos iliustraoiia 

Mačiau grėsmingą žemės rutulio jėgą, supančią mane, 
O ten drauge su savo siela maitinausi, maitinausi sočiai, 

įžūliai. 

Tai buvo gera, o siela, — buvo puiki paruoša, kurią man 
teikei, 

Dabar mes trokštam slaptą ir augantį alkį patenkinti, 
Dabar mes einam pirmyn priimti, ką žemė ir jūra dar 

niekada nebuvo davus. 
Ne per miškus galingus einame, per dar galingesnius miestus, 
Kažkas dabar mums krinta daugiau negu Niegara, 
Liūtys žmonių, (šiaurės vakarų kalnai ir turtai, ar tikrai jūs 

neišsemiami ?) 
Ką reiškė čia esančiom, aikštėm ir sodybom tos kalnų ir 

jūrų audros, 

Ką reiškė tom, aistrom, kurias šiandien arpUnJaii limdij/t ' 
ar buvo kylanti jūre.' 

Ar vėjas pūtė mirties švilpynę po juodais debesimis/ 
Štai! iš neįsivaizduojamų gelmių kažkas dar mirtingesnio 

ir laukiniškesnio, 
Kylantis Manhatteu, besiveržiantis grėsmingu frontu, — 

Cineinati ir Chicago, pančių atsikratę; 
Kasgi buvo toji banga, kurią mačiau \xmdenyne? žiūrėkit, 

kas artėja, 
Kaip kopia drąsiom kojom, rankom — kaip tykšta! 
Kaip tiksliai griaudėja po sužaibavimų — kaip šviesiai 

žybčioja žaibai! 
Kaip Demokratija kerštingu judesiu pro tamsą žengia, 

vedama žaibų šviesos! 
(Ogi gaiUą raudą ir tylų verksmą lyg išgirdau pro sutemas 

kurtinančio sąmyšio intervale. 

Dundėk toliau! Žygiuoki, Demokratija, kirski kirčiu 
kerštingu! 

Ar jūs aukščiau, kaip bet kada, pakylate, o dienos, metair 

Trenkit stipriau, dar stipriau, o audros! jūs esate man 
gera padarę, 

Manoji siela, užgrūdinta kalnuos, siurbia nemirtingą 
stiprų jūsų peną, 

Samtosiuos miestuos vaikščiojau ilgai, .savos šalie* keliais 
ir pro sodybas, tiktai pusiau patenkintas, 

Abejonė viena, biauri, vingiuojanti tartum gyvatė, šliaužė 
priešais mane, 

Niekada neatsitikdama, dažnai atsigręždama, šnypščianti 
ironiškai, dusliai; 

Miestus, kuriuos labai myliu, apleidau, palikau, skubėjau ten, 
kur laukė atseikėtas atpildas, 

Alkstantis, alkstantis, alkstantis pirminių energijų ir 
gamtos beatodairiškumo, 

Aš tik tuo save gaivinau, aš tik tuomi srnaguTiavausi, 
Laukiau laisvai ištrykštant prislopintos liepsnos — 

va/uienuos ir ore ilgai laukiau; 
Bet jau dabar ilgiau nelaulžu, aš visiškai patenkintas 

ir setus, 
Liudijau tikrajam, žaibui, liudijau savo elektriniams 

miestams 
Esu gyvenęs tiek, kad mačiau žmogų, prasiveržianti prirkia, 

mačiau kovingąją Ameriką kylant, 
Todėl dabar daugiau neieškosiu vienišos šiaurės 

laukiniškų platybių maisto, 
Jau daugiau nebekeliausiu kalnais, audringa jūra neplauksiu. 

ILGAI, PER ILGAI, AMERIKA 

Ilgai, per ilgai, Amerika, 
Bekeliaudama vieškeliais vienodais ir taikiais, mokeis tik iš 

džiaugsmo ir gerovės, 
Tačiau dabar, ach dabar, būtų gera pasimokyti iš skausmo 

krizių, bežengiant pirmyn, su likimu šiurpiu kovojant, 
nė žingsnio neatšokant, 

Ir dabar būtų gera suprasti ir parodyti pasauliui, kas iš 
tikrųjų tavo vaikai visumoje yra, 

(Nes kas, mane išskyrus, iki šiai yra suvokęs tavo vaikų 
visumos realybę f) 

Išvertė J. Brd. 

Viena diena pensininkės 
Stankuvienės gyvenime 
HTIGIS GLIAUDĄ 

Kolūkio pensininkė Stankuvienė pabudu
si gulėjo lovoj. Buvo ankstus rytas. Saulė 
dar nebuvo patekėjus. Patalpoj buvo tamsu. 
Palubėj gi zyzė musės. Langas buvo uždeng
tas ant vinies užkabinama užuolaida. Musės 
reikalavo, kad šeimininkė nukabintų užuolai
dą. Musės buvo alkanos ir piktos. 

Kaip visad, Stankuvienė pabudo anksti. 
Ji spėliojo: gal ketvirta valanda? Birželio ry
tai, kai dangus niaukiasi, neskuba nutvyksti. 
Žiemos mėnesiais daug vargo su prakurais. 
Vasara gi mielas laikas: gulėk kiek nori lo
voj, klausykis musių zyzimo, klevo, kuris 
prie trobos, šlamesio, tolimų atbundančio ko
lūkio garsų. Stankuvienės troba buvo sunai
kinto viensėdžio liekana ir stovėjo atokiau 
nuo gyvenvietės, plačiausio lauko pakrašty, 
ir erzino kolūkio pirmininką. 

— Duodu tau laiko iki liepos. — grasino 
pirmininkas. — pasirašyk, kad sutinki eiti į 
gyvenvietę. Troba aplink užarta, ko ten tupi 
kaip pelėda senoj drevėj? 

Stankuvienė r.ir.ojo. jeigu ji nuslkels gy-
- 'i į kolūkio pensininkų namus, ją ten 

įgrūs j patalpos kampą, kartu su kitomis se
nomis moterimis. Ji neturės savarankumo, 
r.ei darželio, nei vienintelės savo vištos. Ge

riau mirti negu gyventi bendro kambario 
kampe. 

— Atstatyk man kelią į trobą, — ji pa
reiškė pirmininkui. — Man reikia išeiti į ke
lią. 

— O kam? — kažin kuris ten nusišiepė 
kontoroje. — Tavo vištai geriau, kai aplink 
trobą arimas. Lengviau sliekų susiranda. Pa
lauk, užarsime ir tavo daržiuką. 

Stankuvienės reikalavimą nuleido juo
kais. Kontoros žmonės buvo linksmų plau
čių. Juokėsi iš tų pokštų ir pirmininkas. 

— Gana to šašo ant nosies, vaizdą gadi
na, sukviesiu žmones ir tavo baldus, ir tavo 
vištą atkelsime j naują vietą. 

— Seni žmonės, kaip titnagas. — šyp
telėjo kolūkio komjaunimo sekretorė. — Už
sispyrė, tai jau titnagiškai. 

— Vidury lauko gyvena ir blakes augi
na, — metė kontoros sąskaitininkė. Mergi
na žinojo: pokštas patiks pirmininkui, ku
riam ji senokai rodo akutes ir neatstumia 
jo rankos, dažnokai dedamos ant jos šlau
nies. 

— Viešpatie. — švebeldžiavo Stankuvie
nė, patekusi tarp duriančių poKštų, kaip- ku
rapka tarp araUnės ugnies, — visą aznilų 

pragyvenau savo troboj, turiu ją apleisti dėl 
jūsų užgaidų. Ar aš nedirbau kolūkyje, kada 
jūs dar be kelnių bėgiojote? 

Šitaip kartais vyko žodiniai susišaudy
mai dėl kraustymosi iš senos trobos. Ir vė
lei kokiam protarpiui einčai aprimdavo. Cž-
arė taką į kelią.Norėdama išeiti į kelią, 
Stankuvienė, kaip kokia balerina, šokinėjo 
tarp vagų ir griovių. 0 kai cukriniai runke
liai pradeda jau ir kerėti, tai ir kojomis ka
binosi už jų, lyg eidama išverstu grindiniu. 

Gi jos višta iki valiai prirydavo sliekų, 
nutuko ir nedėjo. Višta ouvo tikra veltėdė. 

Pabudusi, Stankuvienė tyrė savo kūno 
gyvybę. Gyva dar. gyva! Bet nugara lyg per
tempta styga, tai virpu, tai sopa, tai vėl ap
miršta. Rankos ir kojos tirpsta, pėdą skau
džiai suka mėšlungis, rankų pirštai reikia vis 
judinti, kad nesustingių. Ne kas ir galvoj: 
kai naktį musės kieta: miega, ausyse vis tas 
alkanų ir piktų musių zvzimas. 

Kada kūnas nesveikuoja, gera gulėti. Ry
tas gaivus, tamsus, toks dar ankstyvas. Nuo 
vakarykštės košės pūt- pilvą. Tai buvo geras 
sotumo jausmas. Ir šiandieną ta pati košė ir 
tas pat darbas: prieai cyje visa medinė dė
žė su bulvėmis, kurios dygsta, ir ji, rūpes
tingai dėliodama kiekvieną bulvę, nulauš dai
gus, dės tuos trapius daigus į puodą, virs 
iš jų viralą. 

Netrukus ji išgirde lengvą barbenimą j 
duris. Stankuvienė nustebo: kas toks mik
lus taip lengvai prislinko prie durų per to
kį šiurkštų arimą ? Kas jos pasigedo ? 

— Kas ten? — ji paklausė, atsikėlusi, 
priėjusi prie kabliu užkabintų durų. 

— Tai aš, brigadir.:nkas, — atsiliepė vy
ras. 

Stankuviene nustebo: toks gi rėksnys, o 
dabar Ukip patyliukais. 

Brigadininkas švebeldžiavo prie pradary
tų durų: 

— Rytas, Stankuviene, kaip medus, tad 
sugalvojau pasiūlyti tau- piktžoles rauti. At
mokėsime patarnavimu a r pinigu, kaip tik 
norėsi. 

— Kur man eiti į lauką, —pasakė senė, 
— man nugarą sopa, o rauti gi, žinai bri-
gadieriau, valandomis nugaros neatlenki. 

— Kas ta nugara, galima ir atsitūpus, 
— nesutiko brigadininkas. 

— Atsitūpus, brigadieriau, tik savo rei
kalus atliekama. 

— Na, nebūk irzli. Piktžoles rauti reikia 
iki pasiutimo, o žmonių nėra. Derlių prakiši-
me. Išeik rauti bent tol, kol nugara susops. 
Tada paleisiu namo. 

— O kaipgi aš iš trobos išeisiu, — atkir
to Stankuvienė. — pirmininkas taką užarė. 
Tegu taką ataria. Kai lyja. sėdžiu troboj 
kaip valty ant akližerio. 

— Nepiktžodžiauk, suprask, kad visut 
turi būti tvarka Visi eina į bendrą pastatą, 
o tu vis m ! Ir vis tu ne! Jeigu tu kolū
kiui ne! Ir kolūkis tau ne! 

— Jeigu ne, tai ir aš ne! — supyko Stan
kuvienė. —Neisiu piktžolių rauti. Kas ma
tė, kad ligotą moterį varytų tarp lysvių ant 
keturių atsiklaupusią dirbti? Aš jau nebe 
darbininkė. Gana to. kad trisdešimtį metų 
kolūkiui atpyliau. 

— Tai jau atsisakai? 
— Tai jau neisiu. 
— Kaipgi tu nori, sena pikčiurna, kad ko

lūkis tave globotų, tau pensiją mokėtų, jeigu 
ir mažos talkos kolūkiui atsisakai? 

— Jeigu tu mane bauginsi, aš pas parti
jos sekretorių nueisiu. Mane, ligetą, dirbti 
varai. Neturi teisės. 

— Tai mes dar pažiūrėsime, Ligota? Kur 

ta liga? Juk prie durų s tovi Su manimi visą 
valandą susikirtinėji. Tai jau kaip tikra pra
vaikšta. 

Stankuvienė užtrenkė duris prieš pat bri
gadininko nosį, per pat jo pikto sakinio vi
durį. Jis dar subarbeno krumpliais į užtrenk
tas duris, pasakė kažin ką panašaus į "atsi
minsi''. 

Stankuvienė matė pro langą, kaip stam
bus vyras šokinėjo tarp provėžų ir vagų, šo
kinėjo tampriai, lyg geras šokėjas saviveik
lininkas. 

Dabar ji jau nėjo lovon. Mieguista nuo
taika, kuriai esant ji palengva slopino kūno 
negalavimus, buvo nublokšta. Diena buvo 
pradėta. Apsiplovusi veidą dubenėlyje, kuriu 
iš vakaro pripylė vandens, ji atkėlė užuo
laidą ir stebėjo, ir matė, kad diena kyla apsi
niaukusi, grasinanti lietučiu. 

Kuosos, aukštai kilnodamos savo plonas, 
kaip vytelės, kojas ir kinkodamos galvomis, 
trypinėjo po arimą. Atokiau nuo trobos Stan
kuvienė pamatė savo vistą, plėšriai traukian
čią į grumstą įsikabinusį slieką. Sliekas bu
vo atkaklus, višta pikta. Ant jos galvos pies
tu pakilo plunksnų kuokštas. Višta pana
šėjo į povą. Buvo kuoduota galva, tik nebu
vo povo uodegos. 

Suvalgiusi keletą šaukštų miežinės košės, 
Stankuvienė pasijuto neturinti noro valgyti. 
Ji sėdo ant žemos kėdutės prie bulvių dė
žės perrinkti bulves, nulaužti daigus. Dalgrj 
ji buvo pririnkus puspilnį platų ketaus puo
dą. Senas puodas, gal už ją senesnis. Neat
menamų caro laikų gaminys, prieš kurį ir lai
kas prarado galią. Bulvių daigai — geras 
aepasodintų bulvių derlius. Bulves vėl 1 dėžę, 
daigai viralui, kuris gelbsti gyventi 

(Nota** j 4 poftU 
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VIENA DIENA 
PENSININKĖS GYVENIME 
Atkelta iš 3 pusi.) 

Taip ja i bedirbant, jaunas moteriškas 
balsas ati traukė ją nuo bulvių. 

— Stankuviene, pensininke, pens.'ją at
siimk ! — šaukė moteris nuo kelio. 

Stankuvienė nušluostė delnus j savo gana 
murziną priejuostę ir priėjo prie durų. J a s 
pravėrus, j i pamatė jauną laiškanešę, susto
jusią prie kelio krašto, garsintuvu sudėjusią 
delnus prie burnos. 

— 0 prieiti t a i jau nevalioji, — nuveb-
leno sau po nosim Stankuvienė. 

Jos balsas buvo kimus, toli nenešė, ir 
vargu ar jauna laiškanešė ją išgirdo. O gal 
apsimetė negirdinti. Ji tik pamojo senei ran
ka, kviesdama prieiti. 

Stankuvienė, žinodama, kad atkaklumu 
nieko nelaimės, išėjo pro duris ir visaip klei
vojo išartu plotu į kelią. Neilgas tai buvo 
kelias, gal pusšimtis žingsnių, bet ir neleng
vas. 

Mergina laikė rankoj popierius. Kada 
Stankuvienė prislinko prie laiškanešes, ji ži
nojo kaip elgtis. Juk ne pirmą ka r t ą ji pasi
rašo ir atsiima pinigus. J i pasirašė, vis pa
seilindama pieštuką, ant ati t inkamo blanko ir 
atidžiai perskaičiavo įteiktus jai popierinius 
pinigus. Suma buvo nedidukė. Menkutė bu
vo t a sumelė, kurią Stankuvienei mokėjo už 
trisdešimties metų darbą. Pensijos nebuvo 
nė po rublį už metus. Bet. kas nežino, juo 
mažiau pinigų, juo jie brangesni. Mergina, 
kaip visad, privertė senę prieiti per arimą 
prie kelio, bet Stankuvienė vis vien buvo jai 
dėkinga. Štai, koks oras bebūtų, o mergina 
atneša jai užtarnautus pinigus! Netampo 
jos. nekamantinėja, nereikalauja asmens liu
dijimų, dar ir sveikatos palinki. 

Taip ir buvo. Pensijos įteikimo apeigas 
atlikus, mergina paklausė: 

— Kaip, tetule, sveikata? 
— Sveikatos tiek, — atsakė Stankuvienė, 

— kiek kat inas į delną priverkė. Juk tuose 
laukuose visą gyvenimą praleidau, iš kur 
bus sveikata ? Tiktai jos liekanomis gyve
nu. 

— Tad iki sekančio mėnesio. — šypte
lėjo mergina. — Tik nenumirkite. 

— Nebijok, — užtikrino Stankuvienė, 
— nenumirsiu, tavęs su pinigais lauksiu. 

Stankuvienė nutripseno atgal su popieri* 
niais pinigais, su "Valstiečių laikraščio" nu
meriu. Laikraštį užrašė jai kolūkio kontoro
je kaip privalomą skaitinį. Už ta i išskaitė iš 
jos pensijos. Tokia tvarka. 

Dar kar tą perskaičiavusi pinigus, ji pa
dėjo juos j metalinę dėžutę, kurią laikė spin
telės stalčiuje. Ji laikė pinigus metalinėje dė
žutėje, bijodama, kad žiurkės a r pelės ne
prieitų prie riebaluotų popierinių rublių ir, 
nepaverstų pinigų smulkiausiais skuteliais. 
Sutvarkiusi pinigus, ji grįžo prie savo dar
bo, dribo ant žemo suoliuko, pradėjo var
tyt i rankose sudygusias bulves. Kai kurios 
bulvės buvo keistų, įnoringų pavidalų. J a s 
bevartydama, Stankuvienė vienai bulvei sa
k ė : "Xa. paukštele", š i taip da rbas buvo sa-
votičkai įdvasintas ir įvairesnis. 

Staiga visa jos troba sudrebėjo, cingtelė-
jo lango stiklai, iš lauko, čia pa t už sienos, 
siautėjo gr iausmas ir virpulys. Atrodė gre
ta trobos sprogo bomba. Tokių prajovų bu
vo karo metais, kada laukuose urzgė tankai, 
ant trobų lijo kulkosvaidžių kulkomis. 

Prišokusi prie durų, ji pamatė didoką 
traktorių, kuris sustojo bemaž prie trobos 
sienos. Kabinoje, prie praviro lango, smagiai 
sėdėjo juodastriukis beretuotas vyras, t rak
torininkas. Jo plačiame veide buvo vos su
laikomas juokas. Jis buvo patenkmtas pokš
t u : staiga smarkiai sustabdė mašiną. Gera 
technika, klauso stabdžio. Pamatęs prie du
rų pribėgusią senę. t raktor ininkas linksmai 
šūktelėjo: 

— Labas ry tas , trobelninke, pravažiuoju 
pro šalį. 

- Ar negalėjai pravažiuoti toliau? — 
šūktelėjo Stankuvienė, stengdamasi perrėkti 
motoro urzgimą, 

Jai atrodė — dreba, virpa, siūbuoja že
mė po kojomis. 

— Kada tavo rūmus išvers buMcer ia i , 
— juokdamasis riktelėjo traktorininkas, —• 
tada važiuosiu per tavo daržus. 

— Važiuok sau, — atkirto Stankuvienė, 
.— tauškalais laiko negaišk. 

Priekaištas buvo taiklus. Po tokiu prie-
tu kolūkinė3e buityje slypėjo šimteli vi

sokių dalykų: ir darbo laiko skaičiavimas 

minutėmis, ir pereinamosios raudouos vėlia
vėlės, i r atžymėjimų lentelės stende prie 
kontoros, ir šiaip daug kas. Galima susidirb-
ti dėl tos senos bobšės priekaištų. Iškrėstas 
pokštas, sustabdžius prie trobos traktorių, 
atrodė dabar pavojingu žaismu. "Trauk ją 
bala tą gyvatės liežuvio bobą!" 

Nuvažiuodamas, jis davė valią eismo pe
dalui. Motoras išmetė visą debesį tvaikių, 
karčių, juosvai mėlynų dūmų. Stankuvienė 
skubiai užtrenkė duris. Vis vien, k;vd ir ri
zikingas pokštas darbo metu, ta s^eha t r ak 
torininkui atrodė tokia juokinga, kad jį su
ėmė juokas iki ašarų. 

— "Pūstelėjau dūmų bobšei į srėbtuvus. 
Vis vien, anksčiau ar vėliau, sakė pirmnun-
kas, tą šašuotą trobą nušluos buldozeris. 
Gal būt kaip tik man pabeps buldozerį va
ryti. Tai bus juokų!"... 

Apie vidudienį Stankuvienė atsilenkė, pa
jutusi lengvus, dygius dūrius n u g a r o j . Išil
gai juosmens raumenys pradėjo aitriai so
pėti. Pojūtis buvo nesmagus. Ji novėjo par
kristi an t lovos, kuri stovėjo kambario ker
tėj, apklota iš kampuotų, įvairiaspalvių ga
balų susiūta antklode. P ro langą ji pamatė 
du jaunus vyrus, kurie, lyg ir neryžtingai, 
sustojo prie kelio ir, lyg ir nustebę, pama
tė, kad tako į vienišą trobą nėra, kad troba 
stovi dygstančių cukrinių runkelių lauke ne
lyginant įmesta dėžė. 

Stankuvienė ėmė smalsiai stebėti atėju
sius. Tikrai, jie buvo pasiryžę patekti į jos 
trobą. Jų batukai buvo miestietiški, todėl jie 
bailiai s tatė kojas į plačias, drėgnas provė
žas t a r p sodinių. 

Stankuvienė sustojo prie durų, spėlioda-
ma: brigadininkas ją trukdė, laiškanešė at
lankė, t raktorininkas gąsdino — ko šio du, 
nevietiniai, iš išvaizdos miesčioniukai, neri iš 
jos? I r ji nelaukė, kol vyrukai pasibels, kol 
ims vars ty t i duris. Kas per padarai? Gal jie 
per kokią klaidą šlepsena su miestietiškais 
batukais drėgnu sodinių purvu? 

Ji pradarė duris: abu vyrukai jau stovė
jo už durų. Abu buvo dailūs, švariai nusi
skutę, be skrybėlių. Senė pastebėjo jų gra
žius kaklaryšius, kokių nematyti kolūkyje. 
Ji suvokė, kad tie vyrukai yra reikšmingas 
visuomeninis gaivalas. Ar tik neišmes ją iš 
trobos? 

— Jeigu leisite prisistatyti, — pasakė 
vienas vyrukų, blondinas. — esame kraštoty
rininkai. Gavome žinių, kad jūs žinote daug 
senų patarlių. Mes j as renkame. Surašome. 
Dedame į knygas. 

— Iš kurgi tokios žinios? —paklausė 
Stankuvienė, labai patenkinta gražiu kreipi
musi į ją ir vyrukų mandagumu. Mandagu
mo su ja buvo jinai ištroškusi, kaip žemė 
sausroje lietaus. 

Kito. juosvesnio vyruko rankoje ji ma
tė odinį portfelį, juodą, su nikeliniais suse
gimais. Toks portfelis, jos nuomone, visad 
reiškė mokytumą ir stambią žmogaus pa
dėtį. 

— Rajonan atėjo žinios, o mes per ra
joną sakmij , patarlių, pasakų medžioti, — 
paaiškino blondinas. 

— Gal būt ką nors iš tamstos lūpų ga
lima įdėti į šį portfelį? Ar leisite įžengti? 

— Prašom, — pasakė Stankuvienė. įleis
dama miesčioniukus į trobą. 

Jiedu sustojo prie slenksčio, dėmesingai 
apžvelgė patalpą. 

— Gražiai gyvenate. — pagyrė blondi
nas. — Pro langus matyti kolūkiniai laukai. 
O klevas tai j au kaip sargybinis. 

Stankuvienė neatsakė. Skleidžia miesčio
niukai pomadų kvapą ir malonius žodžius, 
ir tiek. Gerais žodžiais stengiasi įsiteikti. 

— Iš tokių senų trobelių, iš po senų pa
stogių, — pasakė tamsesnis. — daug lietu
viškos tautosakos pasiimame. Kaip iš dei
mantų kasyklų. Seni žmonės nešykšti, pa
pasakoja, padainuoja. 

— Nedaug aš tokių beatsimenu, — kuk
liai pasakė Stankuvienė. — ką ir žinojau, 
senatvė iš atminties nušienavo, vėjai išgai-

Jaunai rašantis njkakiuvininkas 
Jurgio Gliaudos jubiliejaus proga 

— Oi kokių gražių posakių žmonėse ran
dame. — įsivagiančiai tarė blondinas. — At
simenu pavyzdį iš netolimos nuo čia apylin
kės: vepa kaip avis, į uodegą įkirpta, arba 
loja kaip kultupis. 

— Nagi. kas jau taip nemandagiai apie 
kultupj. paukštį giesmininką atsiliepė. — nu
stebo Stankuvienė. — Kultupis giesmę trau
kia, t ik ta i kai jau Beniam, rėkauja. 

— Matai. — net pašoko tamsesnis. — 
kiek žinių tamstele, turi. Kiek variantų apie 
kultupį. Sakyk mums. kas a.-.T s, ilOs už
bėga, užrašysim, (Bus daugiau) 

1960 m. 
laimėjęs 

Ragytojas Jurgis Gliaudą, kuriam š. m. liepos mėn. 4 d. sueina 70 mėty. 

ALOYZAS BARONAS 

' Apie rašytoja Jurgį Gliaudą 
daug mŪMio-e, ir ne tik mūsuose, 
buvo rašoma ir dar daug bus ra
šoma, tačiau nėra esminga, kas 
apie jį parašyta, bet svarbu, ką jis 
pat.> parašė. 

Liepos 4 d. rašytojui sukanka 
70 metų. Tai įdomus sutapimas, 
nes tą dieną yra ir Amerikos gim
tadienis, to laisvės krašto, kuria
me likimas lėmė apsistoti ir suk-
kaktuvininkui, kad čia galėtų lais
vai gyventi ir kurti. 

Laikas yra negailestingas, jis 
daug ka atima iš mū:vų, bet vieno 
jis negali atimti, tai to, kas mūsų 
sukurta, laiko dantys nepajėgia 
suėsti daugelio kultūrinių verty
bių. 

Jurgis Gliaudą aktyviau litera
tūroje pradrjo reikštis palyginti 
vėlinu už kitus beletristus. Rašy
tojo tikrasis gimimas čia buvo ne 
1949 m. "Drauge" išspausdinta 
poema "Broliai" ir ne 1950 metai, 
kada išleista eilių rinkinys "Ave 
America". bef*l951 m., kai Jurgis 
Gliaudą laimėjo pirmąjį "Drau
go" romano konkursą romanu 
" \ a m a i ant ^ ė l i o " . Nuo to laiko 
iau praėjo ketvirtis šimto metų, 
išaugo nauja generacija, pasikeitė 
pasaulio p)utinis veidas, o tačiau 
knyga dar ir šiandien neprarado 
savo vertom Ir kai 1963 m. buvo 
išversta į angfq kalbą, susilaukė 
palankaus Įvertinimo amerikiečių 
spaudoje, įskaitant ir populiarųjį 
gero lygio "Times" žurnalą. O 
po ''Namų ant smėlio" sekė Jurgio 
Giiauo laimėjimai, aebūti-
nai, kad ji'- gavo beveik už kiek-

.! ar novele premiją, 
be: -a daug geru knygų. 
'Namų ant -mėlio" jury komisijoj 

buyęs a. a. poetas H. Radauskas. 
• Šiaip gana ' -iklus kritikas, pabrė-
. žė,>aJ nesvariu*, jog premiją lai

mu • ;/.u dar nelabai iškilvs 
rašytojas, bet kad knyga yra gera. 
k..;;,, s salboje J. Gliaudą pa
sidžiaugė, . \d jam premiją pa-

jugai. bet "Draugas", 
Tačiau jury komisijose, kurios sky
rė su linkui premijas, yra 
buvv daug mūsų literatūros žmo-

Jurgis Gliaudą gavo septy
nias rūkstantima už romanus, o 
taip pat 'Dirvos" novelės kon-

uremijas už tris nove-
N99 ir 1969 m. jeigu 

antrasis premijuotas romanas 

"Ora pro nobis" nesusilaukė to
kio išskirtinio pagyrimo, nebent 
tiek, kad tai buvo antras iš eilės 
"Draugo" romano konkursą lai-

: s Offers You A Choice Of These Beautiful 

ORTVSETS 

mėjęs romanas. Tačiau 
'Draugo" konkurse 

premiją jo "Šikšnosparnių sostas", 
jau vėl susilaukė visuotinio pri
pažinimo. To romano vertinimo 
komisija buvo: Ant. Vaičiulaitis, 
A. Xyka-.\iliūnas, Kazys Bra-
dūnas, Leonardas Dambriūnas ir 
Juozas Vitėnas. Tikrai ne eilinė 
komisija ir tikrai ne eilinis roma
nas. Kritikas dr. K. Keblys jį įrikia 
vo į geriausių mūsų romanų de
šimtuką, be to, į tą patį dešimtu
ką pateko ir kitas J. Gliaudos ro
manas, tai "Ikaro sonata", Čiur
lionį ne tema romanas, nors ir ne
premijuotas, tačiau vienas iš 
geresnių, tam tikra prasme inte
lektualinis romanas, išverstas ir į 
anglų kalbą. 

Apie "Šikšnosparnių sostą" dr. 
K. Keblys sako: "Šikšnosparnių 
sostas" rikiuojasi j geruosius mūsų 
romanus savo neabejotinu dėme
siu žmogui". K Keblio manymu, 
aplinka ir žmogus yra sujungti 
prasmingumo siūlu, bet pirma
me plane vis tiek lieka žmogus, o 
svarbiausi įvykiai vyksta ne išo
rėje, bet jo viduje. Pakankamai at
skleistas žmogus, ieškantis atsaky
mo ir kovojantis su neištikimybe 
pačiam sau, romaną iškelia iš gry
nai etnografinių, epochnių ribų 
ir jam suteikia visuotinuomo žy
mę. Pozityviu atsakymu į esmi
nius žanro reikalavimus ''Šikšnos
parnių sostas" yra be jokios abe
jonės svarbiausias Gliaudos ro
manas, turintis galimybių iš
likti, kaip autentiškas pralaimė
jusio gyvenimui, bet niekada ne
kapituliavusio žmogaus — trem
tinio liudijimas". 

Visa tai K. Keblys pasakė ne ne 
kokios žventės ar jubiliejaus pro
ga, bet rašydamas akademinę stu
diją apie lietuviu išeivijos roma
ną knygoje "Lietuvių literatūra 
svetur". Panašiai yra rašę ir ki
ti, ir tuo reikia tikėti. Tas pats K. 
Keblys yra dalyvavęs jury komisi
joj, kuri premijavo J. Gliaudos 
"Liepsnos ir apmaudo ąsočius", 
ir savo pasikalbėjime "Drauge", 
pasidžiaugė, kad galėjo tą roma
ną premijuoti. Prisiminus, "Ap
maudo ąsočius", tenka prisi
minti ir kitą Gliaudos romaną iš 
okupuotos Lietuvos gyvenimo, 
tai 1975 m. "Draugo" premiją 
laimėjusi "Pagairė". Abu roma
nai yra tam tikra prasme pana
šūs, bet ir abu skirtingi, "Lieps
nos ir apmaudo ąsočiai" vaizduo
ja daugiau bendresni pavergtos 
Lietuvos gyvenimą, o "Pagairė" 
apima mažiau žmonių, bet juos 
paliečia giliau. Y'pač puikiai pa
vaizduota senelė ir jos vaikaičiai. 

Visuose Gliaudo: romanuose 
pilna gyvakraujų, šiek tiek su 
akademiškumo doze, bet jaunų 
žmonių. Kai buvo 1966 m. pre
mijuotas romanas "Delfino ženk
le", jury komisijos narė Nijolė 
Jankutė teigė, kad, skaitant roma
ną, atrodė, jog jį parašė jaunas 
žmogus. Suprantama, tai buvo 
prieš dešimtį metų, bet jaunai 
teberašo Gliaudą ir dabar, ką 
liudija jo paskutinysis romanas 
"Pagairė". 

Kai kam atrodo, kad Gliaudą 
yra per sunkus, kad yra stiliaus ir 
kalbos nelygumų, tačiau, šiaip 
ar taip, Gliaudą yra skaitomas. O 

Į tai yra malonu ir reikšminga kie-
vienam autoriui. Jeigu jau dr. K. 
Keblys teigia, kad aplamai roma
nas turi daugiau skirti dėmesio 
žmogui, tai juo labiau pats roma
nas turi būti skirtas žmogui, -lik-
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milijonai sužinojo apie skulpt. symus, pozavo. Pirmiausia molio i 
Vaškį ir jo kūrybą. Tuo pačiu bū-'pagalba padaromi modeliai, ku- j 
du labai gražiai bu\ 
ir Lietuvos vardas. 

išgarsintas 

Trum :ai a~ie rrv.iziejų 

Muziejuje randamj Ameriko' 
prezidentus, jų žmonas, genero
lus, mckl in inkus , ar V.us, rašy
tojus, politikus, įtkūnus, astro
nautus, sportininkus, vergus, ko-
\"otojus už lai?vę, indėnus ir ki
rus. J:e meniškai su .a v i bei su
sodinti grupėmis arba pavieniai. 
Figūroms gražiai .tritsikinta ir 
aplinka. 

Lankytojus pa~itinka Philadel-
I phijos meras F. Rizzo, W. Penn, 

i . :</?•*. -> 

rie vėliau pripildomi vašku. Ma-; 
tomos figūrų dalys nudažomos 
specialiais dažais, kad gautųsi į 
žmogau: odą panaši spalva. Vaš
kys turi specialią adatą, kurios 
pagalba, vaškui dar visiškai nesu-
kiettjus, reikiamoje vietoje tin
kamu kampu įspaudžiama kiek
vieną plauką atskirai. Tokią tech
niką naudojant, buvo padaryti į 
Marilyn Monroe antakiai, Clark 
Gable ūsai ir J 02 Frazier barzda. 

rigura turi būti panas: i vaiz
duojamą asmenį. Kol to pasiekia-
n a , tenka ilgokai padirbėti. Da- ' 
rant skulptūras, yra lengviau. • 

( b e l d ž i a n t i s BcnFrank- i n e s t a d a dėmesys kreipiamas tik j 
Iin ir keli indėnai. Toliau mato-M m e n i n « P u * - Klc!c vaškinėse fi-1 
me G. Washingtona, su g r u p e l ' u r o s e v r a m e n o ' m a n a u > ateity-į 
kovotojų besikeliantį-jer ledo ly-1 J"e a P t a r s t o s s r i t i e s • P r a l į s t a i . | 
timis paplūdusią Delware upe, G a i l a ' kad> muziejų lankant, 
nužudv.us prezidente A. Lin-i n i e k u r nenurody a, kad-tai kury-' 
koln, j . F. Kennedy, W. McKin-!ba ^ P 1 - p- V a š k i a 

lev, jų tarpe ir M.L. King. Seka j 
mokslininkai T. A. Edison. Ein- į S i e k t i e k biografinių ž nių 

Gable, p Vaškys gimė 1921 m. sau
sio mėn. 1 d. Mosėdžio miestely-M. Monroe, Ch. Chaplin. Bok-

Petro Vaškio vaško figūrų grupė, vaizduojant; G. Washirr tono kėlimąsi per Delaware upę Amerikos laisvės kavų i s i n i n k a s M . Al i išsižiojęs ginčija- ; e Kretingos a~skritvje, n e t u r t i n -
matl I Cl/il InttirmA rrvItnA *»r ln i - *n r nl / IR ? iu\mili^f-li t! nnt'A^ir 1«» / A tnAMAn w U f n v U . > ^ A . . a _ T U . ! 1 . J _ l t _ * _ k I * Y. T T""1 T^ T _ _ metu. Skulptūrinė grupė atkurta, sekant populiarųjį paveik lą. 
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(American Wax Museum, Phiiadelph'a) 

. 
Lietums sukūrė Amerikos 1*. ' iiuzk i: 

Skulptorius Petras Vaškys nustebino milijonus 

BROMUS VAŠKAITIS 
Skulptorius Petras Vaškys mū- į 

suose plačiai žinomas savo aukš-i 
to meninio lygio Keramikos dar-' 
bais (ypač įvairių formų vazo-< 
mis) ir abstraktinėmis skulptūri-1 Greitai prasidėjo planavimas, 
nėmis formomis. Iš sąmatinio : medžiagos rinkimas ir pačių fi-
molio skirtingų oksidų pagalba j gūrų darymas. Per 6 mėn. buvo 
>Ė sugeba išgauti puikius žemiš-'. baigtos 75 figūros. Be didelės rek-
kus tonus, veik nevartodamas gla-į lamos muziejus buvo atidarytas, 
zūros. Būdamas Italijoj, P. Vaš-i §ių metų pradžioje savinin-
kys daugiau dėmesio kreipė į kai muziejų nutarė perkelti į ki-
skulptūrines figūras, su kuriomis j t ą vietą ir dar labiau praplėsti, 
dalyvavo Romoje ir Xa varoj su-j Skulpt. P. Vaškiui teko viską per
mestose meno parodose. Ameri- j tvarkyti, atnaujinti senąsias fi-
kiečių tarpe Vaškys labai išgar-j gūras ir dar padaryti 33 nauja:., 
sėjo savo vaškinėmis figūromis, Tuo būdu muziejuje atsirado vi-
kurios šiuo metu Philadelphijo- -Q 108 figūro: 
je rudaro gana didelį vaško mu
ziejų. 

Norėtųsi truputį nukrypti į Ša
lį ir paminėti muziejaus kūrimo-

Kik> labai didelis susidomėji
mas muziejumi ir P. Vaškio kū
ryba. Per kelias savaites prieš 
laujojo muziejaus atidarymą jo 

vizijose, tiek spaudoje nuola
tos buvo primenama, kad tai lie
tuvis skulptorius. Atidarymo die
ną iš ankstyvo ryto prie muzie
jaus pradėjo rinktis žmonės, ir 
susidariusios eilės nusitęsė per 2 
blokus. 

su savo varžovu J. Frazer. Rim-
„ .- . <-*#*s*-*y 

; goję šeimoje. Kurį laiką mokėsi • 
. : • . . , 

r~ .""" • 

tai stovi prezidentai F.D. Ro«e- i Fredos sodininkystės mokykloje, 
velt H Truman D. Ei,enhower,J0 v ė l i a u [sto]o { Kaune esančią | d y ^ į a r y t a Petro Vaškio. 
L. B. Johnson. R. Nixon, G. Ford, j ^r e 

Amerikos pilietinio karo šiauriečių vadas ir po to Amerikos prezidentas gene
rolas Ulysses Grant vaško figūrų muziejuje, Philadelphijoj. Figūra natūralaus 

Mark Twain, A. Poe. patriotas 
no mokyklą ir joje studijavo, 

pusketvirtų mėty. Rusams an-
Patrick Henry, kuris savo laiku t r ą k a r t ą okupuojant Lietuvą, 
pasakė senate: "Duokite man lais- p a s i t r aukė į Vokietiją ir apsigyve-

ir daugelis kitų vę arba mirti 
Amerikoje garsių žmonių. Kai 
kurios f;gūros atrodo lyg gyvos. 
Vienas lankytojas stovėdamas 
prieš Jackie Kennedy, net sušu
ko: "Dummy \vhy don't you 
talk?" 

Darydamas figūras, Vaškys 
naudojosi fotografijomis arba por
tretais. Tik meras F. Rizzo, da-

Dėka spaudos bei televizijos rant jo galvos paskutinius patai-

si istoriją. Kompanija, vadinama : stucJijose (jų turi dvi) pradėjo 
Music Fair Enterprises, nu:arė"lankytis didžiųjų Philadelphi-
Philadelphijoje įkurti Amerikos 
istoriją liečiantį vaškinių figūrų 
muziejų. Tam reikalui sudarė 
spstrialią komisiją ir ją pasiuntė Į 
Londoną. Komisija 'un'jo "usipa-
žinti su ten esanl-iu garsiuoju 
Madam Tus~and vaško muzie
jumi ir paieškoti menininkų, ku
rie sutiktų padaryti 100 žmo
gaus dydžio vaškinių figūra. 
Skulptoriai buvo surasti ir prane-

|os laikraščių (The Philadelphia 
!r.quircrr, The Even'ng Bulletin 
ir Daily \ r \ v - ) reporteriai, foto
grafai. Vėliau P. Vaškį užplūdo 
>riesiiesČ3*! ir New Jersey kores-

. ondentai. Pa.irodė daugybė il-
gssnitj be : trumpesnių aprašy
mų ir gausybė spalvotų bei pap-
as'ų nuotraukų. Vienose P. 

Vaškys buvo parodytas bedirbąs 
prie savo figūrų, 'kitose pačios fi-

še, kad tokio dydžio muziejaus; g ū r o s a r b a j ų faiy% s ukrautos 
įruošimui jiems reikėtų 3-jų me- lenkuose, ir paties skulptoriaus 
tų laiko. Kompanija buvo pasi- T m c n i n ė 5 n u o t raukos. Aprašv-
ryžusi muziejų Įkurti lake viene-j m u o s e b u v 0 n u p a sakota Vaškio 
rių metų. Tuo būdu jos planai j n a u c Į 0 j ama technika, jo biografi-
lyg ir sugriuvo. •,, sur. '-j gyvenimo pradži3 bei jo 

Apie tą patį laiką palaiminto-! darbai muziejuje ir Meno kolegi-j 
jo wsk. John \ e u m a n n . mirusio PJ- įdomu ir t avkad visur rašo-; 
Philadelphijoj praėjusio šimtme-! ™ P^ras, o ne koks Peter. Ti-
čio pabaigoje, palaikai iš rūsio! m ^ Chroniele cituoja vieną P. 
buvo perkeliami į Sv. Petro baž- Vaškio pareiškimą, kur jis sako:; 
nvaa . Skulpt. P. VeSkjs buvo "Vaško muziejaus darbai nebu-į 

Skulptorius Petras Vaškys, Amerikos vaško figūrų muziejaus kūrėjas. 

paprašytas padaryti iš vaško vys
kupo galvą ir ranką. Vietoje vie
nos, Vaškys padarė dvi galva': 
vieną mažesne, kitą dfcesnę. 
Bažnytinė komisija išsirinko jai 
Vtvauvai ratinkamą, o antrąją 
galvą Vaškys nusigabeno į Phi-
ladelphijos meno kolegiją, kurio
je jis dirbo kaip instruktorius, ir 
parodė studentams. Pripuolamai 
galvą pamatė ir vienas minėtos 
mokyklos profesorius, kuris žino
jo nesėkmingą muziejaus kili 

vo man prie širdies. Aš juos atli-! 
•:au ir a*lieku. nes tai liečia Ame-1 
rikos istoriją ir auklėjimą. Mo-j 

U vaikai apsilanko ir pama-Į 
to. kaip viskas realybčje vyko. Jie 
kelia klausimus, ir aš, lietuvis, 
turiu jiems aiškinti Amerik 
'oriją, su kuria susipažinau, be
darydamas figūras". 

Muziejaus atidarymui priartė
jus, į Vaškio studijas atsilankė 
6-to ir 10 televizijos tinklo tar
nautojai, kurie įrašė p.isikalbėji-

mosi istoriją. Jis tuojau pranešė, mus ir nufilmavo jo darbus. Vė-
Music Fair Enterprises, kuri ne- liau visa tai buvo rodoma televi-
gaiėdama -urasti P. Vaškio Me- rjosc. Muziejus iškilmingai hu
no kolegijoj, paskambino į na- vo atidarytas 1976 m. kovo mėn. 
mus ir žmonai pranešė, kad pe 21 d. Vėl žurnalistai, nauji 
nori užsakyti 100 vaškinių figū-, straipsniai, nuotraukos ir prie 
rų. Laiko buvo duota ne per dau-; minėtų televizijų prisijungė ir 3-
gfausia . Vaškys, grįžęs į namu-, -jį totis. Ar trą kartą .pama'ėme 
laba; nustebo, radęs tokį dideli skulpt Vaškį. jo darbus bei iš-
uŽsakymą jam neįprasto darbo. Į girdome paaiškinimus tiek tele-

'Zl'Z IV.lz C'UC^ NUO HEĜ LAYIMU 
Neabejotinai labai naudingos y r a VIENUOLIO 7/)LES. Sakoma, 

kad nėra geresnių ir Europoje ir Amerikoje. Tūkstančiai žmonių 
tikrai sveikas VIENUOLIO žolių arbatas geria ir jas giria. 

Pasirinkimui: » . 1 "HF.RBOVTF* — artritui (sąnarių uždegimui), 
kepenų, tulžiea negalavimams, širdies sutrikimams — dežutS $2.85: 
Xr. 2 "GAS-OL" — nevirškinimui. karčiai rūgščiam • įsmui gerklije, 
•'dujoms" viduriuose prašalinti Si.-">0; Nr. 3 "HKBBOI..M — Švelni vi
duriams paliuosuoti arbata $2.50: » . 4 "NFtRVOL" nervams, nemi
gai, nuovargiui *-2.«.*>: Nr. 5 "I'ROl/ 1 — inkstų, pūs !> j negalavimam? 

$2.85: \'r. 10 "RK.l'AiOl," — reumatizmui. Širdies no^iavimanu f2 8i 
» . l t "IH.ol.* - - padeda ^ o r : numesti nebadaujn- *2.8A: Nr. 1S 
Kasdifninž. aromattSKa *o!ln arbnta $2..V>; Dėžutes d M'I*, su pftaBki-
nimais ir galiojimo datos nurodymu. 

M H S S K H Turime V I E N r o i . I O SOLEfl maiSelii'.He pllkinimui 
(kaip paprasta arbata). Dežutftse 24 maišeliai >"r. OB - Svielio* RA-
MVNfcS dgžute SI.45:, Nr. 7R — tikroji MFrTA 81.45: Vr. Kn —«kan( 
r A i m i N Č R*>*ft (Er*ketrož<») »1.45; S i u i n ^ natijanvbe: rNSTANT 
HERB TKA — jberiame j verdantj vandenį Ir ... arba'.' paruosta. He-
fr.tr- 30 stikliniu — $1.95. Pasirinkimui: RamomV. Mėt», Krapai. 
M M V M 

Vartokite tik naturalins v iumimin Nr. 13 "MTTTTVTT" — visi 
vitaminai drauge. I0fl kar>«. 85.00; Nr. 37R Vitaminas "K" — 100 kapa., 
200 vienetu S.V50; Nr. 16. "FIGOL" — Padeda svorj kontroliuoti. 100 
tablečių — 83.50 

RCPT>TKTTr.S SAVO fTVKTKATA! Pra5om«» neatidžiojant užsakyti 
žoles pajiral numerius, pridedant piniginę perlaida arba č«k). Tuojau 
pat Išsiusime 

Persiuntimo ISlaldoms padenirtl. kiekvienam kainos dsleiiul reikia 
pridSti po 20 centų. P.t- i.&ankstlnio apmokėjimo užsakymų nevykdome 
Ir žolių nesi imtame Kiekvionam pasiųsime nemokamai knygute pava
dinimu "KATP VARTOTI fOVOT 

R a š \ k i t e sinn a«1n*«iat 

MOHK'S HERS CEHTER. 2921 Milwaukee ftve., 
Chicago, III. 60618 

pasitraukė i Vokietiją ir apsigyv 
no Dresdene. Sį miestą subom
bardavus, P.. Vaškys be dokumen
tų pasitraukė i Miuncheną. Ka
rui pasibaigus, slapta -,u grįžtan
čiais italais nuvažiavo į Romą. 
Cia atrado didelį skurdą bei ba
dą. Alkis buvo nuolatinis P. Vaš
kio svečias. Vargais negalais per
sikėlė į Florenciją ir ten dvejus 
metus studijavo Meno mokyklo
je. Po to studijas tęsė Romoje ir 
1948 m. gavo diplomą. Dar vie
nerius metus gilinosi skulptūroje 
Ekonominė padėtis kiek pagerė 
jo. Pradėjo pardavinėti savo kū
rinius ir dirbti pas italus meni 
ninkus. Studijuojant, karts nuo 
karto susilaukdavo paramos iš 
kun. Vinco Mincevičiaus, kuri? 
Italijoj jau seniai gyveno ir ture 
jo pažinčių su pasiturinčiais žmo 
nėmis. 

1949 m. Vaškio draugas Balff 
atsių.tuose rūbuose atrado Sta
sio Agento adresą, kuris gyveno 
Philadelphijos priemiestyje. Pra
sidėjo susirašinėjimas, ir 1949 m 
rudenį P. Vaikys atvyko į Phila-
delphiją ir čia visą laiką gyvena. 
Kūrimosi pradžia buvo sunki: de
koravo bažnyčias, sinagogas, pri- I 
vačius namus, dirbo kapinėse I 
prie paminklų. Vėliau į igijo sa- 1 
vo studiją ir pradėjo daryti mo
delius keramikai. 

1956 m. buvo pakviestas ins
truktoriaus pareigoms į Philadel
phijos Meno kolegiją. Prieš 4 m. 
jį pakėlė į profesorius ir pavedė 
vadovauti keramikos departamen- j: 
tui. Šiuo metu kolegijoje dėst A 
skjlptūros bei technologijos pa- * 
grindus. Ateičiai turi didelius pla

nus medicininiams modeliams, 
kuriems pradžia jau padaryta. 

Skulptorius Petras Vaškys lai
mėjimus skina dėka didelio ryž

to ir meninių gabumų, nebijo
jimo sunkaus dar-bo bei kruopš
taus jam pavestų pareigų atli
kimo. 

•s*e. r-% 
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ŠVENTE - PIKN 
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Šv. Mišios 11:00 valandą. 
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JAUNAI RAŠANTIS 
(Atkelta iš 4 pusi.) 

riau skaitytojui, ir todėl reikia 
džiaugtis, kad jubil iau: skaityto
jų netrūksta. J. Gliaudos tikrovi
nis romar-as "Agonija" .usilaukė 
dviejų laidu, tai buvo tikrasis lie
tuviškasis "bestselleris", nes kny
ga sukėlė išskirtinį su-idomėjimą. 
Lygiai taip pat susidomėjimo su
silaukė ir dviem laidom išėjusi 
apybraiža "S.'ma ", kuri taip pat 
buvo išversta į atiglų kalbą. Ten
ka pastebė :. kad kai "Simą" J. 
Gliaudą rašė. dar JAV valstybės 
departamentas n-buvo išspausdi
nęs knygom lie5ian5ios S. Kudir
kos bylą "Attempted Defection 
by Lithuanian Seaman Simas 
Kudirka"'. Gliaudą viską buvo su
rinkęs iš laikraščių iškarpų ar iš 
pirmų šaltinių. 

Kalbant apie medžiagos rinki
mą, tenka pasakyti^ kad J. Gliau
dą tą medžiagą rinkti moka. Jis 
žino, ko :am ar kitam veikalui rei
kia. Tokios medžiagoc turėjo daug 
surinkti ''Agonijai" ir 'Simui", 
bet lygiai taip pat turėjo 'pasisten
gti jos pririnkti ir romanui apie 
Myk. Sleževičių "Sunkiausiu ke
liu". Sukaktuvininko premijuota
sis romanas apie partizanus "Ait
varai ir giria' taip pat remiasi 
am tikra partizanų kovų i«tori-

ia ta vau iamo yra n:? konVc ūs 
bet daugiau galimybių atvejai. 

Lietuviai Gliaudą ska'to. b? 
teko būti liudininku, kad jį skaito 
ir amerikiečiai. Jo knygą apie 
Čiurlionį angliškai "Sonata of 
Icarus" padovanojau Cicero, 111-, 
miesto bibliotekai, ir tenka pasa
kyti, kad nepaisant, jog ji išėjo 
prieš aštuonerius metus, dar te
bėra bibliotekoj, perskaičiusiųjų j 
sąrašas yra didelis, todėl knygos' 
iš lentynos neisima. 

Nepaisant, kad laureatas —Į 
jubiliatas yra laimėjęs novelių i 
konkursus, jis novelių rinkinių 
tėra išleidęs tik pora, be minėtos 
"Gęstančios saulė:", Nida yra iš- j 
leidusi novelių rinkinį "Taikos 
rvtas". 

kad laureatas dar tebėra ištiki-, 
mas savo pagrindiniam uždavi
niui — romanų rašymui ir, reikia 
tikėtis, nu tebins ne viena nauja 
tema ir naujais intelektualiniais 
svarstymais romano .plo'mėje. 

Tereikėtų tik palinkėti kantry
bės ir sveikatos. 

Daugeliui yra įdomu ką J. 
Gliaudą yra parašęs, todėl čia 
pateikiame jo kūrinių sąrašą, ku
ris mums buvo žinomas: 
Broliai, poema, "'Draugas", 1949 
m.; 
Ave America!, eilių rinkinys, 
1950 m.; 
Namai ant smėlio, premijuotas 
romanas, 1951 m.; 
Ora pro nobis, premijuotas roma
nas, 1952 m.; 
Gęstanti .saulė, prozos rinkinvs, 
1953 m.; 
Raidžių pasėliai, romanas, 1955 

fer* 

z Keturi didieji ivno ; 

Gal! ma kai bė.i vienaip ar ki
taip, galima su kai kuriuo rašy- į 
mo būdu nesutikti, gali Jur- į 
gio Gliaudos kam nors viena ar 
kita knyga nepatikti, tačiau nie
kas neužginčys, kad rašytojas yra 
kūrybingas, kad jis, nepaisant, 
jog Lietuvoje išgyveno daugiau 
pusės savo -rukakties metų, yra 
išeivijos kūrėjas. Jo darbai kaip 
tik padidino tą mūsų kultūrinį 
indėlį, nes vieną dieną nebebus 
literatūros šiapus ar anapus gele
žinės uždango-, bet bus viena , 
vertinga ar nevertinga lietuvių 
literatūra. 

J. Gliaudą, kiek teko iš užuomi
nų spaudoje matyti, turi dar ne
išleistų plačios apimties kūrinių, 
ir, reikia tikėtis, jie pasirodys, taip 
pat reikia tikėti:, kad rašytojas dar 
parašys ir daugiau. Nors jubili
atas rašė ir teberašo daug straips
nių įvairiomis, dažniausiai kul
tūrinėmis temomis, nors spausdi
na daug recenzijų, bet,, atrodo. 

MARQUETTE PHOTO 

m.; 
Šikšnosparnių sostas, premijuo
tas romanas, 1960 m.; 
Ikaro sonata, romanas, 1961 m.; 
Agonija, romanas, 1965 m. (Ant
roji laida, 1970 m,).; 
Delfino ženkle, premijuotas ro
manas, 1966 m.. 
Liepsnos ir apmaudo ąsočiai, 
premijuotas romanas, 1969 m.; 
Aitvarai ir giria, premijuotas ro- ; 
manas, 1970 m.. 
S'mas, apybraiža, 1971 m. (Dv : 

laidos).; 
Brėkšmos našta, romanas, 1972 

m.; 
Sunkiausiu keliu, romanas, 1973 
m.; 
Taikos rvtas, ..prozos rinkinvs. 
1972 m.; 
Pagairė, premijuotas romanas, 
1975 m., 
The House upon the Sand, ro
manas (vertimas), 1963 metais: 
Sonata of Icarus, romanas (verti
mas), 1968 m.; 
Simas, apybraiža (vertimas ang
lų kalbon). 1971 m.; 

Be šių knygų, yra rašęs ir dra
mų: 
Kaukių balius, komeJija, "Sep
tintoji Pradalgė". 1970 m.. 
Meilės pinaklis, komedija. 1952 
m. (Vaidintas, rankraštyje); -
Čiurlionis, drama. 1968 m. (Vai
dintas rankraštyje;. 
Idealų medžiotojai, komedija 
1969 m. (Vaidintas, rankraštyje). 

Taip pat Lietuvių teatro fes
tivalyje Chieagoje Los Angeles 
lietuvių teatras suvaidino dramą 
"Naktis", 1974 m. 

Linkėdami laureatui — jubili
atui sėkmės jo septyniasdešimt
mečio proga, užbaigiame šį raš:-
nį jo 'paties kūrinių sąrašu, kuri 
daug gražiau kalba ir daug dau
giau pasako, negu šis mūsų raš
tas. Ilgiausių metų! 

granito uolose, South Dakotoje. Prezidentų veidai iš kairės ] dešinę: George Washington (1732-1799), Thomas Jeffer- i 
son (1743-1826), Abraham Lincoln (1809-1865) ir Theodore koosevelt (1858-1919). 

gos. Abiejų tautybių savuotės iri 
tarpusavio kaimyniniai santy
kiai, gyvenamasis būdas ir jo kai
ta nagrinėjama giliu įžvalgumu. 
Tik smulkmenose galima paste
bėti vienas kitas netikslumas, ku
ris knygos visumos nesumenkina. 
Tekstus papildo ir puošia gra
žus pluoštas gerai atrinktų, bū
dingų nuotraukų. 

• ŠALTINIS, 1976 m. Nr . 2. 
Tikybinės rr tautinės minties žur
nalas. Išeina kas antras mėnuo. 
Leidžia lietuviai marijonai ir Šv. 
Kazimiero sąjunga. Redaguoja 
kun. S. Matulis MIC. Administ
ruoja J. Dubickas. Redakcijos ir 
administracijos adresas: 16 Houn 
Rd., West Bridgford, Nott ingham 
NG2 6AH, England. Metinė pre-j 
numerata 4 dol. 

Šalia religinių, visuomeninių 
bei kultūrinio pobūdžio raštų žur
nale nemažai vietos užima plati 
Anglijos lietuvių veiklos kronika. 

hm CDUUTRV 
• ̂  & ^ » ."T • 

Eieclrical Problems? 
Free estimate anytime 

Call 225-9560 

Nauji leidiniai 
• Vytautas Alantas, ROMAS 

'.ALANTA. Gyvieji 
muno lėnyje. Išleido 
iraug jos leidykla 197S m. '*• 
iii dail. S. Smalirrkienė . 
116 psl, kaina 3 d 
'•r ''D-auga". 

Knygos įvade autorių- : 

'ima suprantama, kad 
papasakota Romo Kalantos žygio j 
istorija dėl šaltinių stokos nėra Į 
pilna ir, be abejo, dar turės būt i ' 
parašyta, sąlygoms pasikeitus. Aš 
rinkau medžiagą nuo pat įvykio 
pradžios vi.ais prieinamais ke
liais, ir jos susidarė nemaža byla. 
Kadangi paskleistos periodikoj in
formacijos ir gauti žodinai bei ra
šytiniai privatūs pranešimai 
greit išblanksta iš mūsų atmin
ties, o kartu su jais ir didvyrio pa
veikslas, tai nutariau nedelsda
mas mėginti atkurti įvykių eigą 
iŠ mano turimos medžiagos". 

VYT- ALANTAS 

k" 

• Simonas Daukantas, RAŠ
TAI I ir II temas dviejose dide
lėse knygose. Išleido "Vagos" lei
dykla Vilniuje 1976 metai". Pir
masis tomas 784 psl., antrasis — 

psL Redakcijos komisija: 
: Korsakas (pirm.), K. Am

brasas. J. Jurginio. J. Palionis, R. 
ŠLmai'is. Teksią paruošė B. Va

lė, Sudarė Įvadą ir paais 
' umsar parašė V. Merkys. 

P'-majame tome sudėti šie 
S mono Daukanto raš.ai: "Dar
bai senųjų lietuvių ir žemaičių", 
"Būdas senovės lietuvių, kalnėnų 
ir žemaičių smulkieji raštai, ant
rajame tome—"Pasakojimas apie 
veikalus lietuvių tautos senovės" 
ir laiškai. 

Esamoce sąlygose šis Daukan
to raštų dvitomį yra didelis ir 
prasmingas darbas, paruoštas, 
kiek įmanoma, kruopščiai, aka
demiškai. 

Dvitomio jvade, be kita ko, V. 
Merkys rašo: "Beveik visi S. Dau
kanto raštai, kurie buvo kada 
nors spausdinti, jau virto biblio
grafine retenybe. Pasirodo, labai 
vertinga jo kūrybinio palikimo 
dalis iš vko febėra neskelbta. 
Todėl šiuo leidiniu, sudarančiu 
du stambius 'Li tuanr t inės bib
liotekos' tomus, stengiamasi pa
kartotinai ir naujai paskelbti 
daugumą svarbiausių S. Daukan
to raštų. Čia dedami trys istori
jos veikalai: 'Darbai senųjų lietu
vių ir žemaičių', 'Būdas senovės 
lietuvių, kalnėnų ir žemaičių' ir 
'Pasakojimas apie veikalus lie
tuvių tauto: senovėje'. Beje, 'Pa
sakojimo' didžioji dalis skelbia-

| ma pirmą kartą". 

i 

• Victor Green, FOR G O D 
AND COUNTRY. The Rise of 
Polish and Lithuanian Ethnic 
Conscluosnes: in America. 1860 
-1910. T h e State Historical So-
ciety of VVisconsin, Madison, 
1975. Knyga 202 psl., kietais vir
šeliais, aplanko piešinyje du kry
žiai, nutapyti vienas lenkų, kitas 
lietuvių tautinėmis spalvomis.Lei-
dinio kaina 17.50 dol., užsisaky
ti galima šiuo adresu: The Sta
te Historical Society of Wi3ccn-

A U T O R E P A I R 
Motor tune-up, motoro, stabdžių, vairo 

ir automatinių transmisijų remontas. 
Starteriams ir altenatoriams duodame ilgalaikes 

garantijas. TEXACO gazolinas. 
IGNAS DUBAUSKAS ir PETRAS PIŠNYS 

5159 Soutn \rVestern avenue — Telef. 737-3988 

Knygos autorius yra vienas išj = 
gerai žinomų Amerikos moksli
ninkų etnologų. Šios srities jo stu
dijos mokslo pasaulyje yra itin 
gerai vertinamos. Ir pastaroji, 
lietuvius ir lenkus liečianti jo 
knyga yra dar vienas akivaizdus į 5 
įrodymas, kad dėme.ys etninėms j 5 
grupėms yra stipriai pabudęs Į p 
Amerikoje. Ir ne vien laikrašti- S 
r.ėje, bet ir mokslinėje plotmėje' ~ 
etninių grupių iškėlimas mūsų 
pačių turėtų būti itin palankiai 

į sutinkamas ir mūsų pačių jau-
i nųjų akademikų pasirenkamas 
Į dėmesio vertu studijiniu objektu. 

Čia minimam veikale Victor 
Green viso pusės šimtmečio lie
tuvių ir lenkų išeivijos studija 
sutelkia savo puslapiuos aibes j S 
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Lietuviai kviečiami į 
ADMAVE'S CHICAGO CAMP 

Perrault Faiis, Ontario, Canada 
prie L A C S U E L ežero 

L I E T U V I A I S A V I N I N K A I 
PUIKI ŽVEJYBA — PUIKI GAMTA 

I 

Išnuomojami namukai — "cabins" 4 — 5 asmenims. Visi rnoder-
aiški patogumai: elektra, virimui pečius, šaldytuvas, tualetas. 
"sbower". Pageidaujant, valgis gaminamas. Išnuomojami laiveliai. 

Dėl daugiau informacijų kreiptis į 

B e r n i c e U k s o 
2439 W. 46th Stre«t, Chicago, IU, 606S2 

TeL — LA 3-0690 
isai naujos medzia- •iiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiir 

P E N K T O J I L I E T U V I Ų T A U T I N I Ų 
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YVatch vour monev 
put ori weight. 
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SUPPLY 

- A M E R I K O S B I Č E N T E N N I A L M I N Ė J I M A S -

Rengiamas 1976 m. rugsėjo mėn 5 d. 2-rą vai. popiet 
INTERNATIONAL AMPHITHEATRE, CHICAGOJE 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
TR MEGftJAM? 

• 

&2U&* 
Uaug sutaupysite pirkdami 2h 
fvau-įų firmų foto aparatu* bei 
jų reikmenis Pasinaudokite pa *"** 

. . . . , i . * » • togiu planu atidedant pasirink 
tui reikmenis ypatingai proga. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pirmad. 
Ir ketvirtai vakarais iki 9 vai. 

3314 VVest S3rd Street 
TeL PRospect 6-1998 

1 ^ 
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šventes programos bilietai (kainos apačioje nuo $8.00 iki $4.00: 
balkone nuo $8.00 iki $3.00) gaunami •MARGINIUOSE", 2511 
W. 69 St., Chicago. III. 60629. Tel. (312) 778-4585. 

£ & K fc Ift fe %. £! 

°'«'3 
*-*5E^. 

Banketas McCormick Place (IX. 5. 7 vai. vak). Bilietai po 
$15.00 ($10.00 sokSįams) gaunami '*PAR.\MOJE", 2534 W. 69 
St., Chicago, 111. S0«29. Tel. (312) 737-3332. Stalai po 10 asmenų. 
Šokėjų susipažinimo vakaras Jaunimo centre (DC 4) Bilietai po 
$3 00 gaunami "STASE'S PASHIONS". 6237 So. Kedzie Ave., 

1-40. 111. 60023. Tel. (312) 436-4184. 

•an:a : • v, įl̂ , InC- Vardu. 

ŠVENTES RENGIMO KOMITETAS 
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Your moRey is different 7%%ST^r, 
than you. The more vveight it 
puts on the better. The fatter 
it gets, the healthier it is. To 

, help your money gain the 
most, glve your money the 

best possible * interest. 
Y o u ' l l ^ ^ j ^ find i t 

a t Standard 
_ _ Federal Savings. 

-£&&< •* Come under our uing. 
We care what happens to you 

y*ac« 8.17<?i 70 <•**» 

7v2% 
6%%:; 
61/2% 

53A%? 
5%%2 

Orttfteatc AccooMt* 
fn<nimu)*t («'mi 
S1.000- lon^ 

mtfium tarmt. 
Si.OOO— 30 mon!»»t 

C#'ff*cat© Acoountt* 

91 OOO-i V M T 

C«ftHic»»» Accounti* 
ntmum Mirmt 

m OOO-OOdays 

f«*«f1 D*4 to 
o4withdt«««< 

7.08 
6.81% 

6.002% 
5.39 /O i«* 

Yi«4d based on mi««act (eompounded daily) 
aceumutsted tor one year 

STflND/UlD F£DŪH/Xt. S/u/lNGS 
H9m*OHte*:4l9iArchmrAvmnue.Cf>>c»go,nhfioiiė0632phon«:94711*r -4. 

Dowmru Orow Otficm: 5tOO Forest Avsnue, Oovuners Grove. Hlmots 60S1S pilone 963-1140 
LemhmrdOffte*: ils' Feoerat S*vmgs of Lombard;, 23 North Msin, Lombtra. Illinois 60148 pnone 627-1740 
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HOLLYWOODO 
SIETYNŲ 
ŠVIESOJE 

"Šios rožės priklauso tiems, ku
rie visaip prisidėjo prie šios Šven
tės se taip dėkojo Ona Ra-
zutienė, Los Angeles jaunimo an
samblio vadovė, už jai įteiktą ro
žių puokšie. Nuostabius žiedus 
ji išdalino visiems festivalio tal
kininkams. Gražesnės pabaigos 
negaliu įsivaizduoti. 

Šįmetinė Los Angeles lietuvių, 
bendruomenėm jaunimo ansamb
lio dainų ir šokių šventė. įvyku. i 
birž. 13 Hollyu'oodo Palladiume, 
tapo reikšmingai susieta su Ame
rikos Nepriklausomybės dvi-
šimtmetiniu jubiliejumi. Kas 
•itin gražu, festivalis apjungė vi
sus pabaltiečius — estus, latvius, 
lietuvius — ir parodė jų kultū
rų gražiąsias apraiškas. Liaudies 
šokis, tautinis drabužis ir melo
dinga paprasta daina sugeba ap
žavėti ir kiečiausią būdą. 

Skaičiumi lietuvia? žymiai pra-. 
šoko latvių ir estų palyginti ne- . 
didelius kolektyvus. Vis dėlto! 
faktas, kad škai pabaltiečiai ir į 
tolimoje Kalifornijoje bendrai 
gy>. uoja kultūrinėje plotmėje, 
bendrai šoka lietuvių suktinį, ar 
estų sutuoktuvinį paimaiust,. ar 
latvių magais dancis, palaimin- į 
gai glostė žiūrovų širdis. Gi tiek 
daug iŠeiviško vandens nutekė
jo, o mes, žiūrėkite, vis dar esa
me gyvi — šokame, dainuoja
me, plojame. Ir gyvuosime tol, 
kol visas Pabaltijis taps laisvas 
ir nepriklausomas. 

Neįmanoma suminėti visų 
žmonių, savo darbu ar neeiline 
auka prisidėjusių prie pabaltiečių 
festivalio. Pažymėtina, kad pana
šaus masto šventės Los Angeles 
apylinkėje rengiamos jau kelinti 
met3i: šiemet tai buvo losange-
liečių jaunimo ansamblio 20-tas 
sukaktuvinis pasirodymas. Ne
žiūrint vieno kito natūralaus ne
sklandumo, pasirodymų vertė ne 
smunka, o kyla. Tuo galime 
džiaugtis. 

Nenuilstančios vadovės Onos 
Razutienės rožės šį kartą pelny
tai atiteko ansamblio šokių mo
kytojoms Danguolei Razutytei, 
Danutei Barauskaitei, pianistėms 
Raimondai Apeikytei ir Onai Ba
rauskienei, chorvedžiui Br. Bud-
riūnui, kcmp. Giedrei Gudaus
kienei, puikiam pranešėjui Linui 

l 

nuoja nemažai. 
Pasitenkinta Palladiumo dai

liais sietynais, švelnia lubų švie
sa ir centrinių prožektorium:. To 
maždaug pakako apšviesti jung
tinių, šokių erdvę. Jau pats fes
tivalio entuziazmas, trykštąs pa
baltiečių veiduose, ir tas visas 
drabužių, karūnų, kaspinų spal-
vynas skleidė papildomą žėrėji
mą. Vasarišką ir ta ip viltingą! 

Pr.V. 

n * 
i 

KIEK IŠLEISTA KNYGŲ 
1975 METAIS IŠEIVIJOJE 

Filmų 
įvairumai 

STASĖ SEMĖNIENĖ 

Lipstick peršasi užtarti moterį, 
smerkti prievartavimą ir prisistatyti 
neva kilnios minties filmu. O iš tik
rųjų tai tik blogai parašyta, dar blo
giau suvaidinta (be kelių išimčių). 
neskoninga, linkstanti į pornografiją 
melodrama. 

Filmo tema yra moters nuskriaudi-
mas, dabar kasdien linksniuojamas 
gyvenime, spaudoje ir šį sykį ekrane. 
Čia gvildenamas klastingas būdas, ku-

1975 metais laisvajam pasau
lyje lietuviškų knygų, brošiūrų 
ir parodų katalogų išleista 132. 
Romanų išleistos 4 knygos, poe- riuo pati visuomenė, įstatymai ir dau-
zijos — . 8 , novelių — 2, dramų gelis teismų sprendžia ta. nuolat di-
— I, vaikų literatūros — 2, dėjantį nusikaltimą. 
dailės srities — 4, atsiminimų —į Filmas yra gana dviprasmiškas. Ne 
6, filosofinio ir religinio turinio į tik visa tai smerkiantis, bet ir savo sli-
— 23, istorinio pobūdžio — 13, 
visuomeninio, politinio turinio 
— 7, įvairaus turinio — 8. 

s, komerciniais sumetimais žadi- n, 
nantis nusikaltėlišką apetitą. Filmas Iv 
tikrai niekam nerekomenduotinas. 

Baby Blue Marine, po siaubingo 
Lipstick (teatruose dažnai rodomo n 

drauge), yra tikra atgaiva. Norman Ii 

arr: g mieste-
M<!nia mergaite. Filmas pa-
nekenksmingas (tik vienas 

% "kareiviškas" žodis) vykusiai su
ktas ir lengvai stebimas. Jaunuo-

r>.s patiks, vaikams (ligi dešimtk-s 

lingu, JAV-bių laivynui. 1943 m. karo 
fone pinasi vyruko pirmoji meilei 

Pirmojo Amerikos prezidento, jos laisves kovų vado George Washingtono 
(1732-1799) paminklas Jungtinių Amerikos Valstybių sostinėje YVashingtone. 

Nuotrauka V. Noreikos 

Kojeliui, jaunimo choro dirigen
tui Antanui Polikaičiui, akor-
dionistui Rimui Polikaičiui... 

Prie rožių puokštės jungėsi ir 
latvių mišrus choras, vadovauja
mas Dairos Cilnis, latvių šokių 
grupė "Pekonitis", vad. Mirdzos 
Papenieks, estų liaudies šokių 
sambūris "Kivi K asukas", vad. 
Virves Lilipuu, San Francisco 
lietuvių tautinių šokių vienetas 
"Vakarų vaikai", vad. Danutės 
Janutienės, šokių grupė "Audra", 
vad. Rimo Žuko, ir latvių orkest
rėlis "Latvala", vad. Ray Lat-
valos. Programoje labai gerai pa
sirodė Los Angeles Šv. Kazimie
ro parapijos choras, atlikęs ir 
įspūdingą Br. Budriūno ''Protė
vių žemę", solo partiją dainuo
jant Birutei Dabšienei. 

Šventės pasisekimą grindė na
šus vykdomojo komiteto darbas. 
Komitetas, sudarytas iš veikliau

sių Los Angeles lietuvių, dau
giausia jaunų, įtraukė ir kelis 
latvius bei estus. Festivalį atida
rant ir užbaigiant, prasmingai, 
uždegančiai kalbėjo Lietuvių 
Bendruomenės'Vakarų apygar-iė 
dos pirmininkas Vyt. Vidugiris I s 
ir Vytautas Čekanauskas, da- I I 
bar einąs Bicentennial vadovo S 
pareigas Los Angeles mieste. = 

Kaip visuomet, tokio lygio S 
renginį beorganizuojant, susidu-Į| 
riama su lėšų telkimo baubu. 
Juk už viską reikia mokėti: už 
puošnią salę, už patarnavimą, 
už šį bei tą. Rengėjams rūpėjo, 
kad šiek tiek pinigų liktų šokė
jų kelionei į būsimą tautinių šo
kių šventę Chicagoje bent dali
nai padengti. Todėl garbės sve
čių įnašai buvo itin vertinami. 
Ekonominiais sumetimais atsisa
kyta šoninių prožektorių, nes šio 
darbo specialistų samdymas kai-

UNTVERSITETO KANCLERIS 
Nauju Lojolos universiteto 

kancleriu Chicagoje yra išrink
tas kun. J. H. Reinke. 

PSICHIATRU PIRMININKAS 
Dr. J. Weinberg, Illinois Psi

chiatrinių tyrimų instituto di
rektorius, išrinktas nauju JAV 
Psichiatrų sąjungos pirmininku. 

MIRĖ R U S U POETAS 
Rusų poetas Bogatyriov, vokie

čių poezijos vertėjas, mirė sulau
kęs 51 m. amžiaus. 

Rockuell iliustracijų fone, sentimen-1 mex^ n e b u s suprantamas. 
talios dainos garsais palydimas. Šis fil- • 
mas suka mus į idealizuojamos pra- • . • M E :sš*C> 
eities ilgesį. Tai filmas apie jauną; n k k ą ,§ s p a u d o s i i ė j o ž y m i s i , 
mKnakį. Šviesiaplaukį vyruką, ku-; anglų rašytojjų novelių antologija 
riam stinga karingos dvasios virsti tik- M #» I I I l l A i f r i " 
ru, karštakraujį! kovotoju, taip reika-| A N į l I N U V t 1 L 

Tai pirma tokios apimt as (inO 
i pusi.) ir vertės antologija talpinan-
! ti 24 rinktines noveles, kurios pir 
mą kartą yra išverstos ir sudėtos į 
šią knygą Jos sužavi kiekvieną 
skaitytoją. Antologiją paruošė ir 
komentarus pridėjo Povilas Oančvs 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 4545 W 63rd St. 
Chicago. III. 60629 

Kaina $7.00. 
gyventojai prideda 57c 

BRONIAUS M U R I N O 
PARODA 

Dailininkui Broniui Murinu: 
šiemet rugpiūčio mėn. 31 d. su
eina 70 metų, o spalio 15-24 
d. M. K. Čiurlionio galerijoje, 
Jaunimo centre, Chicagoje, ren
giama jo darbų paroda. Parodoje 
dailininkas išstatys paskutinių j 
penkerių metų savo naujuosius 
paveikslus, tapytus akvarele, 
aliejumi ir akriliu. Broniaus Mu
rino parodą rengia Lietuvių 
dantų gydytojų draugija. 
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WAGNER and SONS Į 
TYTE\VniTFR* § 
AODPCC. M \ C H T V S = 

\ND CireCKAVRlTFRS i 
Nuomoja. Parduoda, Taiso E 

Virš 60 metų patikimas Jums s 
patarnavimas. £ 

5610 S. Pulaskl Rd., Chicago | 
Phone — 5814111 
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Dlinoia 
mokestį. 
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Laidotuvių Direktoriai 

S845 SO. YVESTERN flVENUI 
TRYS MODERNIŠKOS 

VIR-CONDITIONED KOPLYČIOJ' 

I 

MAŠINOMS VIETA 

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601 

B 

lc R A 
A N D 

N E S A V ! N a 
L 0 A N A S S O C i U i O K 

B. B. PEETKIEWlOZ, Prea. 

2555 Wesi 47tfa Street Tei. LA 3-1083 
PLENTY OF FREE PABKDfG SPACE 

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL H 

TĖVAS IR ŠONUS 
TBYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

2533 West 7Įsi St. 
MIG So 3C 

i w 

'«= GRs*ėrii 2345-
i » S „ 

AIKSTfi AUT 

VALANuOP 

7^4% 

KSTAD. • T. r. UU 1S • . d. — Tr««ad aldaryta «• 
(LNTRAD Ir PETNTCTAD. — » T. ryto lkl 6 v. vak 
PIRMAD Ir KETTIRTJLD. - I T. r. 'iki I f » z 

5^4% 

Nuomones ir pastabos 

SUSIRŪPINKIME DAIL. VIKTORO 
PETRAVIČIAUS PAVEIKSLAIS 

Juodosios rasės žmonės jau vybes parduoti ir laiku išsikelti, 
baigia užimti į rytus nuo Mar- kiti nesiryžo greit išbėgti, ir be-
ąuette Parko esančias Claremont matant jų nuosavybių vertė smar-
ir Oakley gatves Chicagoje, kur kiai krito. 
savo laikų gyveno ir nemažai Tarp pasilikusiųjų ten yra ir 
lietuvių. Vieni jų spėjo nuosa-dail. Viktoras Petravičius su žmo

na. Paskutinėmis dienomis jų 
kaimynystėje jau apsigyveno 
juodųjų šeimos. Nuosavybės kai
nai smarkiai kritus, Petravičiai 
nesiryžta kitur keltis, bet labai 
susirūpinę savo paveikslų likimu. 
Dail. V. Petravičiaus žodžiais, 
juodieji gali bet kada namą pa
degti, ir tada žus visa jo ilgų 
metų kūryba, gal ne vienas šim
tas originalių paveikslų. 

Mūsų visuomeninės bei kultū
rinės institucijos dail. V. Petra
vičiaus paveikslų likimu turėtų 
susirūpinti. Ėmusis iniciatyvos, 
gal galima būtų juos kur non 
perkelti j saugesnę vietą. Pvz. 
pats dailininkas užsiminė apie lie
tuvių jėzuitų vilą Colomoje, 
Mich. Tiesa, toje viloje daug 
erdvės, bet ji toli nuo Chicagos. 
Nesaugi ir ta prasme, kad me
dinė, gal net drėgmė ten gali 
naikinti paveikslus. Tačiau susi
rūpinus, būtų galima paieškoti ir 
kitų vietų! Tik reikia imtis inicia
tyvos. 

Kai prieš porą metų panašiu 
reikalu kreipėmės į senojo Penn-
rylvanijos anglių kasyklų rajono 
lietuvių kilmės kunigus, jie spau
dos bal~ą išgirdo ir degantį rei
kalą gražia: išsprendė. Atkreipti 
dėmesį į dail. V. Petravičiaus pa-
rerfkshj likimą turim greitai, ša
lia susidariusios padėties įsisą-
rr, -' ' • • ai, !;ad tokio mas-
to d v;> Viktoras Pet
ravičius, tautai nodovanojami 
ka: metai ar kas dušim .mečia;. 

n* 6 m. Mokamas a i 1 nk Investavimo 
- eertifikatns. (sertifikatus. Mokamas ai 
l Įflnimnra $1,000 Minimam $1,000 sąskaitai 
| PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOMMCTUS NUO 1 D 
i Dividendai Bry>kT»*r«i kas 3 mėnesiai. 
s 
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f This year enjoy 

Viktoras Petravičius Linarūtč 

The Arlington Motei 
is the center of 
Hot Springs National Park. 
Arkansas " e nation c first national 
park. Fa" • 'un at the Arimgton 
includes twimmlng in mountains«de 
pools, gol' t' vileges. use of 10 new lighted 
tsnnis ccu'-s. nightty •ntertainment and a sočiai 
program. *-e perk includes miies of forett trails 
tor hiking. cyding or riding, and the world-famou* 
natūrai hot springs—the source of waters used m our 
therapeut!: oathing program. Around the park is a chain 
of thrss lakęs for all water sports. 

i 

f 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIJŲ 
00VYDAS P. GAIDAS Ii GERALDAS F. DAIMiD 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 
1330 34 South California I temN 

Telefonai: LA 3-0440 u LA 3-98S; 
4605 01 South Hermitage &venua 

Telefonas - YAids 7-1741 l 

Lietuviu Laidotuvių Direkto 

mĄ.\Uiu/tdtt\ 
* / ^ (J HOTEL Įl 

FREE RATES FOR CHILORCN 
umtef 12. staymę m a foo"i 
witti their parerts 0r famity 
pttns off«r fwo douote rooflns 
<fjf Sir>Ql« rates. 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS b Ui>syHAS LŽBiNiuSKiS 

3307 SO. LITLAMCA AVIk Tel. YArds 

STEPONAS C. LACK (LACRAVVICZ) ir SUNOS 
2311 W. 23rd PLACE TeL Vlrcinia 7-6632 
UU W. «9th STREET Tel. REpublk 7-1213 
11020 Soathwest Highway, Palos ffills, OL Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 

4S48 So. CALIFORNIA AVR. TeL LAfaystt* 3-357 

For rese-vstions caU to!! free 800 643-5A05 

Tell mą mce about our fcrst national oark. how thermal battung 
mad« it fafou* and how th* Artington can <*>«*• t»e "^m of my 
visit. 

N « -

Sfe»! 

61 , St»N 2 D 

^ HOT SPRINGS NATIONAL PARK, Ark. 

VI. Ramojus 

POVILAS J. RIDIKAI 

32.>1 SO ILAUSTED STRF.ET TeL VArd* 7-1911 

JURGIS F. RUDMIN 

3219 SO LJTLA.VICA AVT1. TeL YArds 7-1UMI 

VASAiTlS 

I44t, SO. jOtL i»fc., t U L K U LLi- (e i OL.»uipu i-iu«) 
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MATOMIAUSIOJE VIETOJE 
(Dialogai iš Sovietuos) 

— Alio! Alio! Draugas pirmi-
į'ninke, ar jū^ mane girdite? 

— Be abejo, girdžiu! Juk ne 
kurčias! Kas .v.sitiko? 

— Nieko ".'atsitiko! Tik tų 
marš tir.ių r .:' nt 2X 

— %&ių tršiciaių? 
— Na\ tų gražiųjų, kuriuo: 

į neseniai gsc;om. 
i — Ka -a " : ' 

mininke, kad ir jums jie patinka! 
— Kiek dabar tokie marškiniai 

kainuoja? 
— Tik šešis rubliukus. 
— Suvyniokit penketą! 
— Prašom, draugas pirminin

ke! 
— AČiū! Aš tiktai nesuprantu, 

narškinius. Ta ip sakant, kad ; j " ^ 1 1 ; m a r f i n i a i t a i p i l g a i gU_ 

•ar.otojų kooperatyvui nebūt.; -° ; ? n - v n o J e -

— Ne, draugas pirmininke, aš 
turiu kita pasiūlymą. 

— Dėstyk kuo greičiau! 
— Aš pats nupirksiu visus 

Ike i .*.;, 

DIDŽIOSIOMIS LAISVĖMIS 
BESIDŽIAUGIANT 

Nors mes lietu..ai savo vaisty- yra South Dakotoj, kur 80 me.t 
amžiaus moteris neturi tei.es gat
vėje ^albiati jaur. , n 
vyro. Bet kiti r 
y m a s viena, g^nausių, jis reika
lingas ir praplėsti. Jeigu toks įsta
tymas bū.ų buvęs, tai šiandien 

Kongreso nariai, girdėti, 
Ima bai-iai merginėti, 

kongresmano Hays nebūtų išti- j B e : nereikia pavydėti. 
kusios bėdos. Dabar iš gausybės! Žinoma, šitokiame laisvės kraš-
įvairių paskelbimų atrodo, kad te gal tai per daug ir nesvarbu, 
buvę JAV prezidentai ir kiti aukš- Juk i r Lietuvoje, kuri niekada to-
ti vyrai nieko neveikė, o tik mo- kiom didelėm laisvėm nepasižy-
teris žvejojo. "Chicago Daily mėjo, gaspadorius nevengdavo 
News" kolumnistas Mike R^.'ko'. akį užme:ti į kokią, anot liaudies 
linksmai tvirtina, jog radęs mote- : dainų, šieno grėbėjėlę, 
relę Crick, kuri šiuo metu yra 133 j Džiaugdamiesi Amerikos lais-
m. amžiaus, ir intymiai bendra- ve, džiaugsimės ir savo pačių 
vusi su prez. Lincolnu. Jeigu tas ' laisve šiame krašte, kuri mums 
Dakotos įstatymas būtų buvęs i kartais ir atsirūgsta suplėkusiu 
praplėstas, tokios nesėkmės varg- j kiaušiniu, anot "Keleivio" išsita-

bę įkūrėme prieš 700 metų ir 
dar ;u kaupu, bet vis lek, per 
daug nesididž.uodami, sveikina
me brolius amerikiečius, šven
čiančius savo valstybės pusket
virto karto trumpesnę sukaktį. 
Svarbiausia, mes džiaugiamės jų 
laisve, kuri ir mums čia buvo duo
ta, ir mes dabar be jokios baimės 
ir laisvai vienas kitą kvailiname 
ir per no:is braukomės. 

Žinoma, Amerikoje yra įvairių 
įstatymų, kurie, taip sakant, ne
siriša su laisve. Pvz. North Dako
toj bare negalima valgyti sausai
nių, užsigeriant alumi. Tiesiog 
baisus nesusipratimas, jeigu toks 
įstatymas būtų lietuvių tarpe, 
tai visi piknikai Chicagos Bučo ar 
Bruzgulienės soduose nuvirstų 
nuo koto. 

Kentucky valstijoj yra dar bai
sesnis įstatymas, ten negalima 
vesti savo žmonos močiutės. Esą 
su grandmather sutituokimas yra 
įstatymais baudžiamas. Supran-1 la'svumą, neturi per daug nusi-
tama, kad įstatymas sva-bus, kai \ minti, ypač jeigu jam, ka i : Dako-
re t ir lietuvių tarpe ne tik ma*i toj, nedraudžiama kokioj Cl 
mos, bet ir močiutės stengiai sa- |gos Marąuette Parko alinėj nusi-
vo dukreles nukonkuruoti. i alinti arba jei jam nolicpiarsa 

Californijoj, Idaho, North Da- j j-^-r 
kotoj ir Oklahomoj negalima gau- Į 
dyti kapuose paukščių. Žinoma, 
dėl to mūsų medžiotojų ir ž v -
iotojiĮ draugijos per dsug ir n -
ouola i ašara , kai paukš'kn^s 
bal'arts g< - "" • 
~i~ 'ž 

LE?C 

kaip Arizonoj, vi; dėvėti kelnes. 
iu mūsų veikėjai jai už kokį 

grieką ir pakaltinami, tai ne taip 
labai, kaip kongreso nariai, o apie 

• ;ongreso narius. į kuriuo:, 
tikėtis, detroitšida" išrinks 

Zapa-acka galima ra 

įe marį uai Kainuoja po as 
tuoniolika rublių. Gal būt, juos 
nukainosim iki dvylikos 

— Tebu- taip! Rezultatus pra 
r.e£c! 

—Alio! Alio! Draugas pirmi
ninke, ar jūs mane girdi:? 

— Žinoma, girdžiu- Pasakok 
kas atsitiko? 

—Nieko neatsitiko! Tikt? 
tų marškinių, kuriuos mes nese 
niai... 

— Vėl r • ta? 
— Taip. Visi ; I Itrn 

1 ii ir nejuda 
— Ką siūlai? 
— Gal mes galėtume uo 

marškinius dar truputį 
ti... 

nuotttolių 
— Tu pirksi marškinius, kurių 

niekas neperka? 
— Taip pirmininke! Aš pasiau-

' 3~u b^nd-am reikalui. 
— Hm, čia kažką" ne tai; . 

Palauk, aš tuojau atvyksiu! 
—Ir šitų puikiųjų marškinių 

liekas iki Šiol nepirko? 
— Man dž"ugu, draugas pir-

— Draugas pirmininke, jums 
galiu atskleisti mažytę paslaptį: 
marškiniai visai nematė preky
stalio! 

— Ką? Kodėl gi tu juos slėpei? 
— Atleiskit, draugas pirmi

ninke, aš jų visai neslėpiau. 
Marškiniai virą laiką buvo mato-
nrausioje mūsų sandėlio vietoje. 

J. Juzetas 

šų pareigūnų nebūtų ištikush s.! 
Žodžiu, didelė laisvė ne visada 

išeina į naudą, net ir amerikie
čiams. Taigi, jei kas kokioj lietu
viškoj veikloj buvo kiek prispir
tas prie šieno; už vieną ar kitą 

ukaino-

— Antrą kartą? 

— Taip, draugas pirmininke, a r 
trą kartą. 

— Tebus taip! Rezultatus pra
nešk! 

— Alio! Alio! Draugas pirmi

ninke! 
marški-

rimo, nors ir patriotinės vištos 
padėtu. Šiaip ar taip, kokie būtų 
įstatymai apie kelnes a r močiu
tes, bet Spygliai džiaugiasi laisve, 
be kurios nebūtų jau ketvirtį 
šim mečio švenčiančių Spyglių, 
o be Spyglių, nebūtų ir srveika'cs 
nes tai yra svarbiausia medicina, 
ką pridėta iš Amerikos, šveneian-
č'os 200 m. sukaktį, laikraščio iš
trauka konttatuoja. 

— Ka; atsitiko? Ar 
rrias pagaliau pardavėt? 

— D a r ne, draugas pirminin
ke... 

— Ką? Tai gal tu nori tuos 
marškinius išdalyti veltui? 

Idėjos kaip ir vaikai, kai jes yra 
savos, tai jos nuostabtai žavios. 

Spyglininkai rašo 
— KJD. taip visus kviečia į Ari

zoną: 
Palikau Šiaurės pasaulį, 
Mūs veikėjus ir kultūrą — 
Reik pašildyt biednus kaulus 
Ir parudint seną tkūrą. 

Vandeny kas nori mirkti — 
Ieško Floridoj sau sklypo; 
Arizonoj verta pirkti, 
Jeigu kaulai kam išklypo. 

L Jeigu kaulus baisiai gelia, 
' Visus sąnarius tau suka — 

Arizoi ' J .'.-: namuką. 

Žingsnis pirmyn, žvilgsnis atgal. 

TARP ŽVAKIŲ 
Ant aukšto altoriaus pelytė sau snaude 
Ir kvapą kodylo patenkinta gaudė. 
— Ar matot, kaip gerbia bažnyčioj mane- — 
Kalbėjo laiminga pelytė sapne. 
O katinas, alkanas, pliką becėde, 
Tarp žvakių pagavęs, be druskos suėdė 
Ir ėmė prie kryžiaus maldingai murkset: 
— Altoriai statyti doriems pailsėt. 

T. Aška-s 

. X YGĘį 

' 

Havajuo;; 
sis įsikišti 

• 

n vy-
• .. : 

• 
ekas 

d ardž ama į au-
vieno cen o monetą. 

MARK TvVAIN APIE 
POLIGAMIJA 

Kartą Mark Tvvain svarstė po
ligamijos klausimą su savo pažįs
tamu mormonu. Ginčas įkaito, ir 
galop mormonas griebei Biblijos 
savo tvirtinimui paremi: 

— Ar galite man pasakyti bent 
vieną Šven'rašjio vietą, kur poli
gamija draudžiama? 

— Žinoma, kad galiu. — atsa
kė Twain. — "Joks žmogus nega 
ti tarnaut: dviem valdovam". 

MINTYS PRAKALBOMS PAGERINTI 
— Mergaitė tarė savo močiutei: i kuris nevagia, o tas, kuris nepa-

"Jeigu tavo oda būtų geriau pri- • stebi, kaip vagia kiti. 
taikyta, tai neatrodytum taip se-1 _ V y r a i veda, nes yra cavar-
n a • ' gę; moterys išteka, nes yra įde-

— Pesimistas mano, kad kiek- mios. Abi pusės nusivilia 

. GAISRO METU 

— Atvykite greičiau, degame, 
— šaukia telefonu žmogus. 

—Kaip ten nuvykti? — klausia 
ugniagesys. 

— Xagi su savo sunkvežimiu, 
kaip visada, — paaiškina žmo
gus. 

KELIAS 

— Kiek kelio į aną miestelį, 
kur yra gazolino stotis? 

— Po tiesumu, kaip varna skren
da, tai 10 mylių. 

— Bet kiek bus mylių, jeigu 
varnas pėsčias eitų arba kiek my
lių, jei važiuotum su nuleista au
tomobilio padanga? 

PLĖŠIKAI IR KASININKAS 

Plėšikai atėmė pinigus ir neš
dinasi, bet kasininkas šaukia: 

— Būkite geri, paimkite ir kny
gas, nes man trūksta 10,000 dol. 

KAIP IEŠKOTI 

viena moteris bloga, o optimistas 
tiki. 

3 \ ' TTSTO SĄSKAITA 

— Moterys neištekėjusios gali 
. egzistuoti kaip asmenys, bet ne 

, kaip moterys. 

— Detente duoda teisę J.A. 
, Vals'ybėms pardavinėti Pepsi Co-

Vištų būrvs šma'žiojo kieme, į l ą Sibire, 
kai staiga per tvorą jų "arpan! Rona d Reagan 
įkrito futbolo sviedinys. Tuoj _ Egoistas — bukaprotis as-
.yn atkrypavo gaidys, apživrmė-j m u 0 j kuris galvoja žinąs tiek, kiek 

O . W u d c | 

—Seniai tiki vi kuo; suaugę, 
.iskuo ab: joja. jauni viską žino. 

KAIMYNIŲ KLAUSINIS 

— Kai reikia Kazio, tai jo nė 
•• žiburiu nerasi! — piktinasi 
"-šininkas. 

— Ieškokite su buteliu, — pa
arė. 

— Žmonės domisi ne tuo , kiek 
prakaito išliejai, bet kokią žuvį 

O. Wilie Daeaval. 

— Pareiga yra tai, ko laikiamc 
š kitų, bet ne tai, ką darome pa-
*ys. 

O Wilde 

"Tau :cs n " :ė--
tuomet, kai išnyksta, didvyriai — 

Tiesiog žmogus nori centeliu nuo ? ž u ° l a i i r fo v i s t a s u ž ! m a I e P" 
triųkšmo ausį užsikišti, o Čia įsta- s i a i • 

nėjo sviedinį ir prabilo: 
— Aš jumis nesiskundžiu, mer-

tymas žmogaus laisvę varžo, lyg 
žmogus, dažnai kišdamas savo 
no į į svetimus reikalus, dabar ne
turi tei ės savo pinigo į nuosavą 
ausį įsikišti. 

Wyoming valstijoje negalima 
fotografuoti be leidimo sausio, 
vasario, kovo ir balandžio mėne
siais kiškių. Nesuprantama ko
dėl, jeigu pas rusus, tai suprastu
me, nes, fotografuodami kiškius 
gali pradėti politikuoti teigda
mi, kad ten žmogus labiau dreba 
ir labiau bijo kaip kiškis. 

Bet pats baisiausias įstatymas 

į "Visi buvo nusiteikę laikytis 
vieningoje bendruomenėje. Deja, 
nuotaikos pasikeitė po 30 metij. 
Buvę ąžuolai nusilpo arba, ne pė-
ję šaknų įleisti naujon žemėn, 
išvirto, o jų vieton ąžuolinio prie
auglio nedaug teatsirado. Dau'?, 
daugiau priaugo lepšių. Net ir 
tie, kurie anksčiau buvo ąžuoli
niai, su lepšėj o". 

"Tėv Žiburių" vedamas^ 

K O D Ė L PATEKO 
I KARIUOMENĘ 

— Kodėl, Tomai . įstojai į ka
riuomenę ? 

į ginos, bet vis dėito pačio: matote. 
' kokius didelius darbus a lieka ten 

REIKJA PASIRODYTI 

Gavę:, sąskaitą už danties iš 
traukimą, žmogus telefonu pa 

kė d e. n tų gydytoją: 
— Dėl ko, daktare, dabar tris, , 

k a r u ; brar.giau, negu paprastai \ kaimynystėje 
imdavote? 

— Taip, aš tai žinau, — at;i- j 
liepė gydytojas. — Bet tamsta j Vieną rytą į miestą automobi-
šūkavai taip garsiai, jog išbaidei j i u važiavo vyras su žmona. Oras 
kitus du belaukiančius pacientus.' buvo karštas, o mašinos langai 

' uždaryti. 
I _ Brangute, būk gera praverki 

Neseniai vienas psichiatras pra langą, 
rtešė. jog pusė jo pacientų atėjo — N a čia dabar. Ar nori, kad 
•̂ as jį dėl to, kad buvo nevedę, o pro šalį važiuojantieji pamany 
Vi>« T«,™ _ j ^ vedę. N - • * ' '— " :~'" : "" 

PSICHIATRO PRANEŠIMAS 

::ta puse 

ŠUO IR ŽMOGUS 

tų, jog mes neturime viduj 
vėsintuvo? 

ore 

Jeigu paimsi badaujantį šunį ir 
jį patotinsi, tai jis tavęs neką:. Cia 

— Neturėjau žmono-. mėgstu vra pagrindinis skirtumas tarr 
karą, todėl i r įstojau O kodėl tu žmegaus ir-šun>. 
isto jai ? PIC ASSO ŠKICAS 

P.iblo Picasso, jam darbuojan-

1 l 

— Tur iu /.moną ir mėg-stu tai
ką, todėl ir įstojau. 

VYRAI IR VEDYBOS 

— Visi vyrai niekam tikę! 
— Tai kodėl tada ištekėjote? 
— Kad niekas nepagalvotų. 

aŠ niekam tikusi... 

KAS SULAUŽOMA 

*is savn naujoj Šato (cha'eau — j a u tada esi senas. Ka. vienu past-
pilis), buvo užkluptas vagies. įsi-, lenkimu nori paimti du daiktus. 
brolelis papruko, bet Picasso pa-

&a 

sakė policijai, jog galįs padaryti 
apytikri jo škicą, kaip jis a'rodė. 
Remdamasi piešiniu, policija su-
ė-nė: vienuolyno viršininkę, finnn 
sų ministerį, skalbiamąją maši-

! ną ir Eifelio bokštą. 

m) 

Dėdė Šamas ryžtasi priimti dešim-

Moteris pašru siuntė seną š:;-, 
mos Bibliją į tolimą miestą sa o 
broliui. "Ncbepamenu kas (bene Bin-

— Ar yra pakete kas n o r , kas kis ar Sruoga) Jakštui yra siūlę, 
sulaužoma? — paklausė pašto j kad jis bent kartą per mėnesį pa
tarnautojas. 

— Tik Dešimt įsakymų, — at-
i sakė ponia. 

sigertų, tada jo sustingusioj poe
zijoj suplazdėtų gyvybės pulsas. 

{urjis jaukus j 

Kokia nauda lietuvybei 

Kokia nauda mūsų vargše^ 
Lietuvėlei ir mielam jaunimui iŠ 
cokio lietuvio, kaimyne, kuris ap
siašarojusiu veidu, po stalu gulė
damas, traukia "Lietuva brangi". 

"Tėv. Žiburiai" 

— Menas pasiutęs reikalas, j :s 
nesitenkina laisvalaikio valandė
lėmis, bet reikalauja viso laiko ir 
viso žmogaus. 

tu. 
Kinų priežodis 

— Bankininkas yra draugas, 
kuris tau paskolina lietsargį, kai 
šviečia saulė, ir nori jį atsimtl 

I tuoj pat, kai pradeda lyti. 
Mark Tvvain 

— Jei dairotės prezidento ak
robato, tai aš nesu kvalifikuotas. 

Gov. G. Wallace 

— Šiais laikais JAV armijoj 
tiek daug moterų, kad kareivis tu
ri gerai apsižiūrėti, ar jis turi ati
duoti pagarbą ai švi 

— Jau sensti, jeigu nesirūpini, 
' u r eina tavo žmona, tau kartu 

i ja neinan' . 
Jacob M. Brau Je 

— Jeigu visi "išeis į žmor.es", 
tai kas gi dirbs? 

— Be galvot, gali būti raitelis, 
bet ne arklys. 

— Su artimu reikia pasidalyti 
viskuo, ką jis turi. 

— Išauklėtas žmogus ne tas, 

Po stalu gera slėptuvė, kai ateina 
bosinė audra. 

Nesubrendėlis 

— Tėte, aš jau noriu vesti-
— Dar nesi tam subrendęs. 
— O kada aš tam pribręsiu? 
— Kai atsikratysi 

mintimi. 

PAGUODA 

Generolas Pierre Daumesnil 
(1777 - 1832), žymus Napoleono 
karžygys, neteko kojos mūšyje 
prie Wagram: Kada jo tarną: pa
matė :avo poną, laikantį ranko
je savo aukščiau kelio nutrauktą 
koją, jis ėmė verkti. 

— \ verk, kvaily, bet džiau
kis, — subarė jį generolas. Nuo 
šiol rytais tau reikės blizginti tik 
vieną batą. 

KAIP NUMESTI SVORĮ 

Pirmiausia reikia daug valgyti. 
Daug valgydamas, dar labiau nu
tuksi. Aptukęs aptingsi. Aptingęs 
nedirbsi. Tinginiaudamas neteksi 
darbo. Netekęs darbo, neturėsi iš 

| ko va1gyti. Nevalgydamas nu
mesi svori. 

GUDRUS BERNIUKAS 

KIŠKIO APMASTYMAI 

C H U R C H I U S IR BrTĖ 

Vieną dieną tiesiog erzino 
Churchillį užsirpyręs kritikas, 
tarp kitko tardamas: 

— AŠ tvirtai t'kiu, kad su prie
šu reikia kovoti tik jo paties 
ginkla:s. 

— Tikrai? — abejingai atsi
liepė Churchillis, —sakyk gi 
man, kiek tau imtų laiko bitei 

Kadais ir aš buvau drąsus 
ir kritikuodavau visus. 
Bet pamažu pasitaisiau: 
gyventi be drąsos — drąsau. 

— Žinai, ką šįryt darė Kaziu-
vedybine kas? — su pasididžiavimu klau

sia tėvas. 
— Na, ką? — domisi motina. 
— Jis stovėjo prieš veidrodį 

užsimerkęs, norėjo pamaty t i , 
kaip atrodo miegodamas, — at
sakė tėvas. 

P. Rašcius 

Jurjcts lankus i įgeluž 

Sako, gerti 
Ne mada. 
Bet ir mest 
Nėra kada. 

DIETIMNKAS 

Nemėgsta vyno-
Purto degtinė. — 
Vartoja gTną 
Spiritus vini... 

— Ar manai, kad š:o automobilio 
užteks mano gyvenimui? 

, — 2inoma, jei tik neatsargiai va-
LVaocku.fcoesv, 


