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JURGIS GLIAUDĄ 

Kertine parašte 
Sukultūrinkime kalėdines dovanas 

Kalėdų1 :ų dovanų tradicija 
yra labai būdinga Amerikos gy
venimo apraiška. Tų dovanų 
pirkimo srautan greit pasineria 
rr visi ateiviai, taigi ir mes. Ir nie
ko čia blogo. Daugiau negu mė
nesį besitęsianti dovanų pirkimo 
karštligė ir ekonomine prasme 
kraštui yra labai naudinga — 
tam tikrų dovaninių gėrybių 
per mėnesį išperkama daugiau 
negu per visus metus. 

O vis dėlto norėtųsi, kad ši ka
lėdinių dovanų pirkimo tradi
cija, gyvenant išeivijoje, būtų 
naudinga ir čionykščiam lietu
viškam reikalui, ne vien tik Ame
rikos ar kito krašto gamybinėm 
bendrovėm. Tiesa, kur tik įmano
ma, mes savo verslininkų neuž
mirštam ne tik Kalėdose, bet ir 
visuose metuose: lietuviškos juo
dos duonos kepyklas palaikome 
ne -vien Kalėdose, bet ir kasdien; 
lietuviškos dešros Čia taipgi skųs
tis negalėtų. Betgi lietuviška 
knyga, muzikinė plokštelė, dai
lininko paveikslas bei kitas koks 
nors dailės dirbinys?... 

Va čia ir norime stabtelėti. Sa
kysite, argi daug jau ten tokių 
dalykų Kalėdų dovanoms perka 
amerikiečiai. Taigi kad perka. 
Užeikime šiuo metu, pavyzdžiui, 
i Chicagos ar į kurio nors kito 
Amerikos miesto didžiuosius kny
gynus, klasikinės ar kitokios mu
zikos plokštelių krautuves bei 
meno galerijas ir pamatysime, 
kad ir jose yra tiesiog pirkėjų 
spūstis. Toli gražu ne visi ameri
kiečiai •pasitenkina tik puodukais, 
lėkštutėmis, pirštinėmis, marš
kiniai*, megztukais ar užsieni
niais gėrimais. Deja, lietuvį su
tikti knygyne, muzikos plokšte
lių krautuvėje ar galerijoje yra 
kone retenybė. Neužsipuoiame 
ant šios rūšies prekių ir savose 
krautuvėse ar kitose jų įsigijimo 
vietose. Paprastas koks nors dzin
guliukas mums vis dar labiau prie 
Širdies. Ta realiai buitinės nau
dos prekė mums vis labiau po 
ranka, ners paskui tų naudingų-
įtj Suiruc nebėra ne kur dėti. , 

O kodėl mūsų išeiviškoj situ
acijoj tas nebeužtvenkiamas do
vanų pirkimas negalėtų būti už
tikrinta kasmetinė paspirtis čio
nykščiam lietuviškam kultūri
niam ir kūrybiniam gyvenimui. 
Jeigu tik įsisąmonintume, kad rei
kia šia neišvengiama pirkimo 
proga paremti lietuviškų knygų 
bei plokštelių leidyklas, savuo
sius dailininkus ir savuosius moks
lininkus, kiek daug būtų padą* 
ryta. Amerikietiškų bei kanadie-
tiškų gėrybių gaminimo bend
rovės, netekusios mūsų skatiko, 
tikrai nesubankrutuos. Bet tas 
skatikas, atiduotas už sava. lietu
višką knygą, plokštelę ar paveik
slą, jų egzistencijai ir ateičiai ga
li būti lemiamas faktorius. Ir tik
rai taip būtų, jeigu prieš Kalė
das siūbteltų šių lietuviškų ir 
kultūrinių dovanų pirkimo srau
tas, jeigu mes, bent tokiu pro
centu kaip amerikiečiai, nebūtu
me abejingi ir kultūrinei Kalėdų 
dovanai. 

Gal ne vienas Čia klusteltų: 
bet kaip ir kur? Atsakymas labai 
paprastas. Kiekvienoje mūsų di
desnėje kolonijoje gyvena vienas 
kitas dailininkas. O kodėl, jo ad- Į 
resą susiieškojus nors ir telefono 
knygoje, neužeiti pas jį ir nenu
pirkti savo giminei, bičiuliui, ar 
bendradarbiui (lietuviui ar kita
taučiui) mūsiškio dailininko ta-1 
pybos, grafikos, skulptūros bei ke
ramikos originalaus, vertingo 
darbo. Kodėl ta v^ogat neužsukti 
pas lietuviškų knygų ar plokš
telių platintojus ir nepagailėti 
dolerio lietuviškos kultūrinės pa
stangos parėmimui. 

Pačioje Chicagoje "Draugo" 
patalpose (4545 W. 63rd St) yra 
bene didžiausias Šiame krašte lie
tuviškų knygų ir plokštelių pa
sirinkimas. Asmeniškai čia užė
jus, kiekvienas iš katalogo ar len
tynos gali lengvai tą ar kitą do
vaną pasirinkti. Ir dovaną ne vien 
lietuviui, bet ir pažįstamam, kul
tūringam amerikiečiui ar kana
diečiui, nes čia yra apsčiai kay-

Kiekvienas sąrašas, kuris nėra 
palaidas, kuriame viešpatauja 
tvarka ir sistema, primena para
dinę rikiuotę. Iškilmingoj rimty 
sustingo veidai. Bendras ritmin
gas Žingsnis. Jeigu nešama vėlia
va, išskaitome iš jos paraduojan
čio vieneto prigimtį. Vėliavose 
visad patogu įtalpinti kolektyvo 
motto. Sąrašas yra paradas, ir 
stovi užburtas veidų poveržio, 
dundančio žingsnio, vėliavos 
plazdėjimo, ir stebi, ir žaviesi, ir 
ištari: gražu. Pavergia įspūdžius 
kolektyvo darna, susidrausmini-
mo mechanika. Štai žmonių ma
sei, štai chaosui atrastas vienijąs 
pradas. 

Paradas yra uniformizmas. U-
niformizmas naikina individualu
mą ir tuo telkia draugėn. Todėl 

-mėgsta* paradas kariuomenė. Tai 
alegorinės vantos demonstracija: 
lengva vyteles laužyti vieną po 
kitos, o pamėgink perlaužti visą 
rantą t 

Uniformizmo siekdamos, dik
tatūrinės valdžios mėgsta telkti į 
vienetus net tokias uniforminio 
motto neapjungiamas grupes, 
kurias sudaro absoliutūs indivi
dualistai, kūrybinio pasaulio as
menys. Tokių junginių prigimtį 
lemta prievartos momentas. 

Prieš mane Lietuvių rašytojų 
draugijos narių sąrašas. įtaigi pa
radinė šimto asmenų rikiuotė al
fabeto tvarkos pagrindu. Vienas 
narys įrašytas klaidingai, tad są
raše devyniasdešimt devyni ra
šytojai. Po bendru rašytojo titulu 
sustoję sąraše prozininkai, poe-

tai, dramaturgai, kritikai.. Abso
liutus individualizmas kūrybinė
je jų akcijoje, jų pasaulėžiūroje ir 
pasaulėjautoje. Žodinės kūrybos 
spektrai nuo trapios, dažniausiai 
eksperimentinės absurdeskos iki 
kūningo natūralizmo. Sąrašas 
kūrybinių asmenų, kurie semia iš 
aplinkos ir vaizduotės egzistenci
nius syvus ir intuityviu būdu 
perkuria gyvenimą svarstymo ir 
poieškių laboratorijoje į naujus 
povaizdžius. Tai kūrybinio kun-
kuliavimo trafaretas, sąlygoja
mas intelekto ir talento pajėgu
mu. O vis dėlto, jie suponuoja 
įdomų supergyvenimą, kuris ap
gyvendintas sintetiniais žmonė
mis ir pilnas jų, sintetinių žmo
nių, išgyvenimų. Tame super-
pasaulyje giltinė bejėgė, o ponas 
laikas — sijotojas ir teisėjas— 

Tad šia prasme tokių asmenų 
suėjimas į vieną rikiuotę, į vieną 
kohortą, kada jie tokie nesuvie
nijamai - įvairūs, reiškinys įdo
mus ir, gal būt, laisvo gyvenimo 
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sąlygose ekscentriškas. Nėra ir, 
tur būt, niekad nebus JAV rašy
tojų draugijos. Nebus ir Italijos, 
Argentinos, Japonijos rašytojų 
sąjungų ar draugijų. Sueina kū
rybos žmonės į vienetus, klubus, 
kurie apgobia nedaugelį, kur tik
tai savi kūrybinio braižo požiū
riu. 

Ir, štai, 1946 metais atkurta ar 
naujai įkurta Lietuvių rašytojų 
draugija (LRD) egzistuoja, reiš 
kiasi, nenyksta, 

Naujieji koplytstulpiai okupuotoje Lietuvoje. Kaip žinome, senieji lietuviš
kieji kryžiai, o kartu su jais ir budingoji mūsų liaudies skulptūra Šiandien 
Lietuvos laukuose baigia išnykti. Didelė dalis šių mūsų liaudies skulptūros 
Šedevru, geros valios lietuvių dėlea, yra sukaupta įvairiuos dailės muziejuos, 
nemažai jų H pakelių bei kapinių išgrobstė įvairūs liaudies meno kolekcionie
riai. Okupantams draudžiant naujų kryžių ir naujų religinio pobūdžio liaudi
nių skulptūrų puoselėjimą lietuviškam peizaže, Lietuvos gamtovaizdis buvo 
bepradedąs prarasti jam labai būdingas puošmenas. Tačiau Si liaudinė medžio 
skulptūra, klestėjusi Šimtmečiais, buvo taip jaugv.i; lietuvio dvasion, kad tie
siog buvo nejmanoma be jos išsiversti. Todėl pastaruoju metu okupuotoje 
Lietuvoje pastebimas tikras Šios liaudinės, sakytume, dievdirbinės skulptūros 
bei architektūros renesansas. Pakelėse vėl gausiai pradėjo dygti lietuviškoji 
medžio skulptūra bei architektūra. Gi pakelių religinė skulptūra ir religinis 
kryžius okupantų yra uždrausti. Tačiau, medžio nedrožęs ir jo neskaptavęs, 
liaudies žmogus negalėjo ištverti. Jei draudžiama rodyti religinė šių dailės 
kūrinių prasmė bei simbolika, tai rodoma bent jų lietuviška liaudinė forma, 
labai gimininga, vietomis kone tapati senųjų kryžių pirmavaizdžiams, stos 
savaitės 'Draugo" kultūrinio priedo puslapius tad Ir puošiame nuotraukomis 

ir~ Šiais metais B l «wnjųjų koplytstulpių, spontaniškai dygstančių visoje šiandieninėje Lietu
voje. Pro piritus žiūrėdamas j šį reiškinį, okupantas gal Ir tikisi naujais kop
lytstulpiais užtušuoti senųjų kryžių prasmę. Tačiau lietuviškos Širdies atsa
kymas, tur būt, čia yra baranauskiSkas: "Kad tu. gude, nesulauktum, nebus, 
kaip tnnorU." 

viai poetai rašytų ditirambus de
mokratų asilėihu... 

LRD de facto ir de iure atsto
vauja šioje Planetoje ir šioje 

t smurto ir prievartos toleravimo 
į epochoje vieninteliam laisvų lie-
Į tuvių rašytojų kolektyvui Tas 

kolektyvas yra vienas tarp kitų 
išeivijos prasmės simbolių ir re
alijų. Šiame kolektyve netgi nė
ra etninio primato. Čia matyti ir 
ne lietuvių tautinės kilties asme
nų, čia matyti net nelietuviškai 
rašančiųjų. Išsilaikęs trečdali 
šimtmečio, tas kolektyvas vis ne
prarado keistos, sunkiai kitatau
čiams išaiškinamos tarpusavio 
jungtis. Juo labiau, kad LRD 
veikia neišpasakytai žiauraus 
visuomeninio literatūrai abuoju
mo klimate. Tam tikri literatū
riniai šurum-burumai juk neiš
judina visuomenės giliau, lieka 
literatūrinio gajumo miražais, 
lieka spektaklių lygyje. Atku
tę Amerikoje iki nė nesapnuotos 
finansinės sėkmės, tapę fara
onais savo ekonominio turto pi-
ramidėse, Serviškos masės žiūri 
į literatūrą kaip į keistų žmoge
lių pramogavimą. Plačioji visuo
menė mažai domisi laisvųjų savo 
rašto žmonių veikalais. Mums 
reikia ne premijų, bet knygų iš
pirkimo ratrmr'feikrtK Tai atgai
vins leidyklas ir atgis visuome
nės sąlytis su tautos gyvybei, su 
žmogaus augimui būtinomis są
lygomis. Tai sąlytis su kultūra, 
apie kurią mėgstame deklamuoti 
spektaklinio pobūdžio sąskry
džiuose. Kas iš puošnių spektak
lių, jeigu knygų katalogai atrodo 
kapinėmis. Knyga, kaip mumija 
muziejuje, trūnija kataloge (ir 
parduotuvės sandėly) 15 ar 20 
metų. O tos knygos tiražas?.. 

LRD de facto ir de iure yra 
savotiškas bastionas dykumoje* 
Turtingų oazių, kur puošnūs 
užeigų namai su kaljanu, muzi
ka ir odaliskėmis, ieško karava
nai. Ir mato tokias oazes iš tolo* 
Bet kariškas bastionas, ant smė
lio kalvos, skirtas ginti karava
nus nuo plėšikų, karavano 
dėmesio nepatraukia. Karavanas 
krypuliuoja pro bastioną ir sva
joja apie lėbavimą oazės viešna
miuose... 

sausio mėnesį sulaukė jubilieji- lektinis uniformizmas klestėtų, 
nės datos. Trisdešimt vargo, nos- Maskvoje reguliariai šaukiamos 
talgijos, ištvermės ir nuostabaus; lokalinių filialių sesijos ir, kaip 
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Naujas koplytstulpis, skulptūros h {rajai M. K. Čiurlionio atminimui. Pastaty
ti prie vadinamo M. K. CiurUonJo kalio tarp Vartant (Čiurlionio f n t i r c ) k 

stabilumo metų. LRD egzisten
cijos faktas, aišku, stebins atei
ties istorikus. Kur, kaip, kokiu 
būdu atrasta susivienijimo jung
tis tokiai kūrybinio reiškimosi 
požiūriu nesuvienijamai, masei? 
Čia nėra sentimentinių chimerų. 
Grupė plati, didelė, šiltų pavie
nių ryšių, atšiauraus antagoniz
mo deficito nėra. O sąrašas - pa
radas susidaro absoliučiai laisvai, 
tobulai demokratiškai, savo noru 
būti toje paradinėje rikiuotėje. 
Plačia kūrybinių junginių pras
me tai unikalus reiškinys. 

Kai kada sakoma, kad dabar 
egzistuoja dvi lietuvių rašytojų 
draugijos; viena Tėvynėje, kita 
užsienyje, svetimijoje. Taip nėra. 
Vadinamoji Tarybinės Lietuvos 
rašytojų sąjunga yra SSSR rašy
tojų sąjungos filiale su savo lo
kaliniu centreliu Vilniuje. Tokių 
filialių pristeigta daug. Kiekvie
noje sovietinėje respublikoje ir 
kiekvienoje kitakalbinėje auto
nominėje srityje veikia SSSR ra
šytojų sąjungos filialės, paval
džios vienam galingam centrui 

i Maskvoje Kad toaoiofinia ir dia-

taisyklė, "ataskaitiniai praneši
mai". Per tokius pranešimus ir 
lietuviai rašytojai patikrinami, 
ar dar nepašlapo jų idėjinis pa
rakas, ar dar garsiai šaudo so
vietiniai pilietiniai romanai? Pa
tikrinamas lojalumas, pilietišku
mas ir kita tokių sesijų ter
minologija. Rašytojai pamoko
mi kaip ir apie ką rašyti. Jie gau
na pipirų už ideologines proper
šas! Tai, pasakysite, kurjozas. Vi
sai ne, juk visos kūrybinės są
jungos ir jų filialės išlaikomos 
valstybinio biudžeto lėšomis. Vi
sur -valdininkiškumo principas. 
Sovietinis režimas tvarko kūry
bos pasaulį cirkuliarais, ir tarp 
tokių nūn pats reikšmingiausias 
' 'Dėl literatūros ir meno kri
tikos". 

Ir kaip mes suvirškintumėm 
tokį pamišėlišką palyginimą: vi
si JAV rašytojai absoliučiai pa
valdūs YVashingtono vykdo
mosios valdžios įgeidžiams! JAV 
Švietimo departamentas nurodo 
rašytojams ir etnikų rašytojams 
(pvz, LRD), kad demokratų par
tijos laimėjimo dingstimi lietu-

LRD labai neturtinga. Ji ne
turi net savo, kad ir kuklučio, 
oficiozo. LRD neleidžia jokio sa
vo leidinio. Tokio neturėjimas 
(žurnalo arba kokio kito pa
vidalo) tariamai neleistų matyti 
savęs, savo ryšio su aplinka. To
kie leidiniai itin populiarus 
diktatūriniuose kraštuose. Paski
rų literatūrinių grupių leidiniai 
gausūs laisvės šalyse. Bet ir vėl 
nuostabu — tokio leidinio netu
rėjimas nesąlygoja LRD veikimo. 
Tenkinamasi, kaip tik tokiu ofici-
oziniu vakuumu. Ir, gal būt, tai 
yra, tas vakuumas, vienas B 
LRD jungčių. In pluribus unum, 
motto, perkeltinas H JAV vėlia
vų į LRD skydą. Laisvės sąlygose 
aišku, visi-nariai yra laisvi na
riai. Jie neturi jokios materiali
nės naudos f? tos narystės. Bent 
penkiolika rašto asmenų LRD 
nepriklauso. Kiekvienas turi savo 
sumetimų ir apsisprendimo liuk
susą, kurio nėra Tėvynėje Karta 
su nenariais, kartu su LRD na
riais — laisvame pasaulyje da* 
bar gyvena apie 115 asmenų, vi
saip susijusių su lietuvių literato-
ra. 

(Natai* | J pL\. 
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LIUDVIKAS RĖZA MŪSŲ 
KULTŪROS ISTORIJOJE 
M N C A S M A C I Ū N A S 

(Tęs inys iš praėjusio šeštad.) 

"Lietuvninkais mes esam gimę" 

K. Milkaus žodyno (1800) pra
tarmėje Berlyno pamokslininkas ir 
meno akademijos profesorius D. Jc-
nischas priminė: "Šalia mokslinio 
intereso, kuris gari paskatinti lietu
viško žodyno leidėją, yra dar savo
tiškas tautinis intersas (eigentuem-
liches National-Interesse). kuris 
kiekvienam patriotui mažoje taute
lėje turi būti šventas". Tas pats tau
tinis interesas brangus buvo ir Rė
zai, kai jis rašė savo 1817 m. atsi
šaukime: "Mano norui ši veikalą 
(Donelaičio 'Metus ' ] , teikiantį gar
bes lietuvių tautai ir laikytiną iš
liekančiu tautinės literatūros pa
minklu, pakelti iš užmaršties ir pa
rodyti taip pat užsienio publikai 
pritars kiekvienas, kam rūpi mūsų 
tėvynės garbė ir dvasinė gerovė". 

Dėl istorinių aplinkybių taip jau 
susidarė, kad lietuvių kultūriniai 
reikalai nuolat rišosi su tautiniais 

lietuvis, savo parapijos mylimas"; 
"geras lietuvis, bet blogas poetas" 
(beje, pastaroji charakteristika gal 
ir dabar beveik po poros šimtų 
metų kai kam tiktų). 

Jei būtų dar spėjęs apibūdinti 
Rėzą, G. Ostermejeris būtų neabe
jotinai parašęs, kad tai "puikus lie
tuvis". Išaugęs lietuviškose XVIII 
amž. Mažosios Lietuvos kunigų tra
dicijose, Rėza ne tik neslėpė savo 
lietuviškos kilmės, bet ją visur pa
brėžė. Štai savo autobiografijoje, 
1810 m. Įteiktoje universitetui, pa
žymėjo, kad jis yra "e gente lithua-
na". Ilgainiui net ėmė pasirašinėti 
Liudu Gediminu (Ludwig Jede-
min) , nors iš tikrųjų jo antrasis 
krikšto vardas buvo Martynas. 

Panašiai kaip ir Z. Ostermejeris, 
Rėza labai piktinos stiprėjančiomis 
germanizatorių pastangomis slo
pinti ir net išnaikinti lietuvių kalbą. 
Štai pvz. 1802 m. mokyklų komisi
ja pasiūlė karaliui "lietuvių kalbai 
panaikinu" planus, kurių Jo Dide-

Tie višteliauskinio tipo 
j ne tik nebuvo moksliškai pajėgūs; 

jio net ir nesuprato, kad kiekvieno 
I tikro mokslininko uždavinys yra 
i mokslinės tiesos ieškojimas. Žino-
1 ma, jiems atrodė, kad jie atskleidžia 
i mokslinę tiesą; betgi iš tikrųjų 

svarbiausias dalykas jiems buvo 
i darbuotis pagal savo kuklias išgales 
' didesnei Lktuvos garbei, ad majo-

rem Lituaniae gbriam. Basanavi-

rašėiai gadinta tauta buvę senieji prūsai, 
kuriuos populiarus tada rašytojas ir 
istorikas A. Kotzebue šiaip apibū
dino: "Jie nebuvo pasiekę aukš
to laipsnio kultūroje, kuri skleidžia 
apšvietą, bet žudo dorą [plg. Rous-
seau!], tačiau kas galėtų juos pra
vardžiuoti laukiniais? Argi tikėjimas 

Kertine parašte 
(A tke l t a iš 1 psi.) 

gų ir anglų kalba, kurios pui
kiai pristato lietuvių kultūra, bei 
ietuvių laisvės kovą svet imt iu-

MIHiUS.' - I l g i UH.CI1IMOO - . . . . 1 

ir prietarai, tiktai kitokiu formų, \ č i u i - T o I I a " S ^ - ^ n t i e j i 'prisi in-
nebuvo jiems bendri su krikščioni- i * » v o a d r e s ^ m i n e t £ * K a t a l ° ^ 
mis? Pastarieji viršijo dirbtinėmis ; 

ris savo mokytumu, įįe abe- K™ erkuenstelten] dorybėmis, anie 
jo, toli viršijo h airius Višteliauskus, i l-L * P r ū s a i J s t i P r i a l W * « * L""1 

A. Smetona gražiu žodžiu taikliai j kraeltiger N a t u r ] . Kad jie nesiprie-
apibūdino: (Basanavičius) " i e š - l š i n d a m i negalėjo suprasti, jog vie-
kojo lietuvių prosenovės Mažojoj: n a s ^ ^ R o m o i e * * t e i s ? J u o s 

Azijoj, kad galėtų rasti Lietuvą Ne- j k a m n o r s d o v a n o t i > b u v o i u n e g - 1 dovanų sukultūrinimas y r a tik 
ries ir Nemuno pakrantėse prie Bal- į m a n v m a s ; kad jie savo dievus, savo t rumpa sezoninė tema, bet realus 
tijos jūrų" (A. Smetona, "Pasakvta, I nuosavybę gynė — jų nusikalri-
parašvta". 1935, p. 179). Jiems vi- į m a s ; k a d J i e u ž plėšikišką užpuolimą 
šiems tada labiausiai rūpėjo ne toli- I k™™ 3 * k e r š i J ° — H piktadarybė" 

nemokamai paštu, 
^ j Paskui, išsirinkę jame sau pagei

daujamas knygas ar plokšteles, 
jas gali užsisakyti " D r a u g e " , "pa
sinaudojant paš 'o patarnavimu.-

Ir išvada būtų tokia: kalėdinių 

(Nukelta i 3 psl.) 

Vaizdas lyg senosiose Lietuvos kaimo kapinaitėse, o koplytstulpiai nauji. 

siekimais. Štai pvz. vienas iš pačių i nybė norėjo", nes kalbų dvilypu- l a i č i o= Milkaus ir kitų" (A. Jovai-
mas kliudąs mokslo pažangai (V. i šas, p . 170-171). Tų kitų tarpan pirmųjų mūsų rašytojų M. 

Daukša savo postilės (1599) lenkiš
ką "prakalbą į malonųjį skaitytoją" 
baigdamas. pasisako: "Pagaliau, 
kad ir negautum kitos paramos ir 
naudos Lš tų knygų, išverstų j lie
tuvių kalbą, gana man bus, jog 

Misiukevičius, "Klaipėdoje vykdo
mas nutautinimas per mokyklą ir 
bažnyčią". Naujoji Romuva, 1935, 
Nr . l . p. 14). Pačioje Rėzos pašonėje 
anoniminis korespondentas iš Gum
binės (Jenaische Literatur-Zeitung, 

šiuo. nors ir mažu savo darbeliu,' I 8 1 4 - N r - 5 9 ) tvirtino, kad Prūsuose 
vartojamos mozūrų ir lietuvių kal
bos tik trukdančios švietimo darbą, 
todėl krašto kultūrai būtų pagei
dautinas jų išstūmimas - Ver-
draengung durch die deutsche Spra-

mes jrašytume ir pati Rėzą 
Deja. nei Rėza, nei kiti patriotai 

negalėjo sulaikyti iš Vakarų at
slenkančio vokiško potvynio, ku
ris skandino krašto lietuvybę, pa
našiai kaip vakaris vėjas kopų 
smiltimis pamažu užpylė Rėzos 

voj nusidavimų senovės gadynės ir 
veikalų mūsų garbingų sentėvių". 
Ta i kas. kad dabar lietuviai pri
spausti ir niekinami, betgi ar ne jų 
protėviai kadaise prie Žalgirio 
sutriuškino kryžiuočių ordino galy
bę; ar ne jie po plačias Ukrainos 
stepes gainiojo nuožmiuosius toto
rius, kurių bijojo Europa; ar ne jų 

' mos senovės laikai, ne kokie trakai," 
; frygai ar getai, o dabarties lietuvis, 
i dabarties Lietuva; jiems rūpėjo, kad 
i lietuviai surastų save savo pačių 
: krašte. 

Kitoks argumentas, kodėl reikia 
būti "lietuvninkais", jau seniau bu
vo iškilęs Mažojoje Lietuvoje. Atsi
vertę Donelaiti, nerasime vėlesnie
siems aušrininkams būdingo Lietu
vos praeities garbinimo, didžiavimo
si šauniais mūsų kunigaikščių ka
ro žygiais, lietuvių kalbos grožio ir 
jos senoviškumo aukštinimo. Rasi
me betgi panašų liūdėsi dėl lietu
vių kalbos nykimo. Basanavičius 
pirmojo "Aušros" (1883) numerio 
"priekalboje" liūdnai konstatavo: 
"Lietuva pamažėliu nyksta, nes 
nyksta jos kalba", o Donelaitis nuo
širdžiai gailėjosi: "Ak, kur dingot 

i jūs, lietuviškos gadynėlės, / Kaip 
dar prūsai vokiškai kalbėt nemokė
jo". Basanavičius liūdėjo, kad nyksta 
Lietuva, o Donelaitis, kad, lietu
viams vokietėjant, nyksta senoji lietu- Tel. Ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233 

jos įkūnijimus gali turėti palai
mingos įtakos visų metų kul tūr i
nio gyvenimo gyvastingumui. 

k. brd. 
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vių dora: kai "lietuvninkai su vo-
—kaip manau ir geidžiu, —duosiu 

pradžia ir paskatinsiu mūsiškius 
mylėti gimtą;? kalbą, jos laikytis ir 
ją ugdyti. Juk tatai mums ir visiems 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
gyventojams, kaip sakyta, lab^i tu-
jėtu rūpėti". Taigi ir jam, pirma 
cituotais D. jenischo žodžiais beta
riant, buvo šventas tam tikras tau
tinis interesas. 

Mažosios Lietuvos lietuvių raš
tijos aukso gadyne reiktų laikyti 
XVIII amžių. Ir ne tik dėl Donelai
čio. Ruigiai (tėvas ir sūnus) , broliai 
Milkai. J. Šulcas. A. Šimelpenikis, J. 
Erodovskis. G. Ostermejeris ir daug 
kitų uoliai darbavosi, rengdami lie
tuvių kalbos žodynus, rašydami 

; gramatikas, aukštindami lietuvių 
kalbos groži, polemizuodami dėl 
giesmynų lietuviu kalbos ir eiliavi
mo tobulumo, sudarinėdami gies
mynus, sukurdami vieną kitą ir pa
saulietini eilėrašti .pagaliau išspaus
dindami Šventojo Rašto lietuvišką 
leidimą, ir dar ne vieną. Jų darbą 
gaubė tam tikra lietuviškumo mei
lė, veikusi net ir jų konfratrus vo
kiečius, iš kurių tarpo n e vienas 
gerokai aprietuvėjo, netgi ir sulietu-
vėjo. Štai kad ir kunigų Ostermeje-
rių šeima, kurios trijų kartų penki 
nariai svariai pasireiškė mūsų raš
tijoje. Toksai Zigfridas Ostermeje
ris labai patriotiškai smerkė (1814) 
germanizacines užmačias: kalbos 
atėmimas tautai esanti didžiausio 
pasipiktinimo vertas despotizmas 
<die empoerendste Tyrannei und 
<Iie schreiendste Despotie); kurie 
gauna prieglaudą Lietuvoje, turėtų 
išmokti lietuviškai, betgi jiems ma
loniau valgyti lietuvišką duoną, o 
niekinti lietuvių kalbą ir dargi rei
kalauti, kad lietuvių tauta ir kalba 
butų išnaikintos; "bet tiems po
nams būtų galima teisingai pasa
kyti: jei jums štta kalba ir tauta ne
patinka, ko jūs čia atsikraustėt: mes 
ir be jūsų galime apsieiti, Jus tik su
maiščių pridarote" (V. Maciūnas, 

Karvaieius. Tolminkiemio laukuose, narsieji kunigaikščiai trupino i e t i s 1 , . v , 5 , . . . . . 
. . . ~ . _T , 7 3 . . » » ; - » , . kiečiais susimaišė, / Štai ir viezly kur dar taip neseniai Donelaičio 
viežlybasis Pričkus mokė ir sveikino 
(Sveiks, svieteli margs!) į vasaros 

i storus Maskvos mūrus, už kurių \ į,ums 

slėpėsi nusigandę kniaziai. Vėlgi, iš
ponėjusios bajorijos niekinamoji lie-

darbus susirinkusius būrus, nutilo j tuvių kalba yra graži, turtinga, 
che (V. Maciūnai, "Lit. sąi-", p. 
130). 

Tokią Įžūlią korespondenciją pa
skaitęs. Rėza negalėjo nutylėti ir sa
vo "Lietuviškosios biblijos istorijo
je" (1816) karštai ėmėsi ginti lietu
vių kalbos teises: "Reikia norėti, 
kad mūsų giliai "gerbiama krašto 
valdžia, [....] kilniai susirūpintų di
džiausia lietuvių brangenybe, jos 
kalba, mokyklose Lietuvoje! Tautos 
aukštesnis lavinimas ir dvasinis kil-
ninimas gali būti įgyvendinti tik 
gimtąja kalba, nes ji yra tartum 
vartai, pro kuriuos visos didžios ir 
vaisingos idėjos pasiekia tautos sie
lą. Tvirtinimas, kuri mes skaitėme 
viešojoje spaudoje [čia Rėza nuro
do aną korespondenciją iš Gumbi
nės] , kad patartina ir esąs laikas iš
stumti lietuvių kalbą, rodo menką 
žmogaus psichologijos pažinimą. Tai 
reikštų uždaryti duris visoms ver
tingoms žinioms ir užmušti tautos 
charakteri, jeigu jos nesulaužomą 
nuosavybę (kurią jai davė Dievas), 
jos kalbą, būtų norima išplėšti. 
[....] Pati mintis yra tokia žema ir 
taip neverta humaniškai išauklėto 
žmogaus, kad visiškai nenusipelno 
tolesnio atrėmimo. Jei kalbėsime 
apie lietuvių kalbos seminarą Ka
raliaučiuje, tai jis yra Įstaiga, iš ku
rios išėjo tokie puikūs vyrai, kaip 
Donalitius. Ruigis [Ruhig] .Milkus 
[Mielcke] ir kt., kurie buvo savo 

lietuvių kalba. Vis labiau blėso 
Donelaičio, Milkaus, Rėzos krašte 
ir lietuviškoji dvasia. Štai Rėzos 
mokinys Pričkus Kuršaitis, kad ir 
daug nusipelnęs lietuvių kalbotyrai 
savo žodynu ir gramatika, jau ne
beturėjo tiek karštos lietuviškos 
dvasios, kaip jo mokytojas. Vis dėl
to, lietuvybė Mažojoje Lietuvoje a-
naiptol dar nebuvo nustelbta, nors 
jos plotas siaurėjo. 

Dar prieš sušvintant Ragainėje 
"Aušrai", iš "Lietuviškos Ceitun-
gos" skilčių garsiai nuskambėjo i-
taigūs žodžiai "Lietuvninkais mes 
esam gimę". Tas lietuvius pamilusio 
vokiečio Jurgio Sauenveino eilėraš
tis taip išpopuliarėjo net ir Didžio-

tuojaus i nieką pavirto* 
Kaipgi neliūdėsi, kad 
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Vai. pirm. ketv. 1 tkl 6 v. popiet 
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mokslo žmonių aukštai vertinama, 
universitetuose studijuojama. Be to, 
ji tokia senoviška, kad kitos kalbos 
yra iš jos kilusios. 

Ir taip įvairūs patriotiškai nusi
teikę kunigai, gydytojai, mokytojai, j 
teisininkai, valdininkai, net ir šiaip- ; 
jau mažamoksliai darėsi istorikais, t 
etnografais, archeologais, archyvi- j 
ninkais, filologais ir, nors neturėda- i 
mi mokslinio pasirengimo bei ne- į 
nusivokdami apie istorijos ir filolo-

Kurs. 
randasi smirdas, — 

lietuviškai kaibėdams ir i D ' -
šokinėdams,' 

Lyg kaip tikras vokietis, mums < 
gėdą padaro. 

Daug tarp mūs yra, kurie, dur-1 

Ant. Rudoko kabinetą peremg 
DR. EDMUMD E. CIARA 
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2709 West 51st Street 

TeL — GR 6-2400 
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vokiškas dainas dainuot ir keikt j io-4: SeSta. 10-s vai 
pasipratin i 

Ir kaip vokiečiai kasdien j kar- j 
čiamą bėga 

Toji tautinio ir moralinio pradų 
gijos metodus, uoliai vartė istorijos i sąsajos mintis Mažojoje Lietuvoje 
veikalus, archeologijos tyrinėjimus, | buvo gaji. Po pusantro šimtmečio ji 
kronikas ir senu dokumentų rinki-! ataidi pas Vydūną, kuris viename 
nius, tautosakos leidinius, rankioda- | autobiografiniame fragmente šiaip 
mi savo tyrinėjimams įrodomąją J pasisakė: "Matau, kad žmonės, per-
medžiagą ir reg/dami ne kartą fan- į traukdami sąryši su savo kilme, savo 

joje Lietuvoje, kad ilgainiui, ypač tastiškiausius filologinius i švedžio- ! t ė v a i s protėviais, gadina savo doro-
gaves prieš Pirmąjį karą įspūdingai 

S. Šimkaus sukomponuotą melodiją, 
beveik buvo benustclbiąs Kudirkos 
himną. Ir nenuostabu. Pradiniai 
to eilėraščio žodžiai — tai tikrai vy
kusiai suformuluotas šūkis, taikliai 
pagavęs visą XDC amžiaus tautinio 
sąjūdžio esmę, kurią sudarė konsta
tavimas —Lietuvninkais mes esa
me gimę — ir reikalavimas — Lie
tuvninkais mes turim būt, 

"Lietuvninkais mes turim būt" 

Jei yra koks kategoriškas reikala
vimus, tuoj pat iškyla ir skeptiškas 
paklausimas: o kodėl? Taigi, kodėl 
reikia būti "lietuvininkais"1? Juk ta-

išsaugotas savo paskirčiai. [....] 
Betgi niekada nebus pateisintas pir
minis lietuvių kalbos seminaro Ka
raliaučiuje tikslas, jeigu lietuvių 
kalba nebus Lietuvoje — Tilžėje, 
Gumbinėje. Jsrutyje ir kitose vietose 
— įvesta į gimnazijas ir mokyklas 
kaip dėstomasis dalykas greta kitų 
mokslų ir ypač jeigu nebus at-

„ r • • , . sižvelgta į lietuvių kalbos mokėjimą 
^Tituanisrims saiudis". p . 131). I r i . . . . 7." 

. x- . * > - . „ . , , ' per universitetinius ir tarnvbimus 
tai rase } Rytprūsius atsikelusio ._. . *•_ n . 
Saksonijos odininko Baltazaro Os-

tautos pažiba, ir todėl kaip taurus d a i i c t u v i S k a i t ekalbėjo bemaž vie-
protėvių palikimas nusipelno būti j n i v y ž o t i ^ 5 k i u m p ė t i būrai-mužikė-

egzaminus. Šis klausimas yra pir
maeilės svarbos, f....J Iš svetimtau
čių, kurie nemyli liaudies kalbos ir 
nuo kurių nusigręžia tautos širdis, 
maža ko tegalima tikėtis dvasiniam 
liaudies auklėjimui. Krašto istorija 

lietuvių kaiboe gramatiką, iš- rodo, kad visa; kas iki šiol padaryta 
giesmyną, išleidęs lietu- j tikrarc lietuvių dvasiniam lavini-

vių giesmynų fetariįą <'I793), k u - j m u i ir jų literatūrai, yra nuveikta 

termeyerio anūkas! 

Itin minėtinas Zigfrido Osterme-
jerio tėvas GotfrUas, daug rašės 
Prūsijos istorijos klausimais, paren-

riofe dažną kunigą, lietuvių gies- į to krašto žmonių — Maiv^ 

liai. o kas tik iškildavo aukščiau 
pilkosios liaudies sociališkai, kultū
riškai ar ekonomiškai, savaime 
virsdavo lenkais Didžiojoje Lietuvo
je ar vokiečiais Mažojoje. Vyraujant 
luominei santvarkai, juk nebuvo nei 
naudos, nei garbės priklausyti ma
žiau teisių ir ekonominių galimy
bių turinčiam žemesniajam luomui 

"Aušroje" (1885, h"? i r intelektą, trukdina savo dva-, 
Nr . 4/5) skaitome tokį skelbimą: 1 sios-sielos tarpimą, praleidia veltui-
"Ar rojuje lietuviškai kalbėjo? Pir- i savo amžių. O aš norėtiau suprati-1 
moję Sekminių šventėje [....] ant^mą sužadinti, kad to nepadarytų. į 
penkių ziegoriaus Bruožis, liekorius į Pats lietuviškumo išlaikymas yra 1 
[gydytojas] Tilžėje gyvenąs. lietu-j antros eilės dalykas. Jis yra forma, j 
viškais žodžiais parodys pagal seno- O man rūpi esmė" (Tikrasis Vydū-
vės raštus ir iš kalbų sulyginimo, ! nas", Naujas Žodis, 1928, Nr. 1) . 
kad 'rojaus' kalba lietuviška būvu-j Vydūnui esmė buvo tai. kad lietu
si, įleidimo ženklai [....] gali ir j a u j a i ugdytų savyje žmoniškumą: 
dabar būti pašienuojami [užsakomi] "Tautiškumo gyvėjimo kelias veda 
per gromatą. n-siunčiant šešis t r e - l žmoniškumo stiprėjimą. O tatai 
čiokus". Panašiai aušrininkas A.J. j yra gyvenimo prasmė. Kur ji išvys-
Vištelis-Vištrliauskas eilėmis garbi- į ta. kur jos gyvenama, ten tau ta ' 
no lietuvių kalba: " T u danguje ka- i tikrai atsigauna. Ir ta ip yra tvirti-
raliauji, / Liaupsint Pramžių ne- j namas jos gyvenimas, jos apsauga 
paliauji. / Skambėdama tarp šven-1 ir jos reikšmė žmonijai. Kiekviena 
tųjų / Jau nuo amžių amžinųjų, j tauta turi tam tikrą pašaukimą. 
/ Mūsų pratk'.i [protėvių] gimdy-^ Lietuviams reikia savąjį surasti, su-
tojai, Rytų žemės gyventojai, / . r a d u s jį suprasti ir juo gyventi" 
Tavo žodžiais klibėdavo. / Pirm- s (Vydūnas. "Ištautėjimas ir atsiga-
neng Čionai atkeliavo" ir t.t. (Auš-; v i m a s " : Naujoji Romuva, 1934 Nr. 
ra. 1883. Nr. 1). Tokias mintis ir į j 3V 
kitur dėstė. -,__ . _ . . . . „. 

Grįžtame 1 Rėzos laikus. Daug 
Pasigirsdavo, beje, ir blaivesnių poveikio tada turėjo Rousseau iš-

balsų prieš anokias filologijas. J. Į keltoji mintis apie gamtos ir civili-
Jablonskis, rimto universitetinio iš-. zacijc* priešpriešą: civilizacija su- . 
silavinimo kalbininkas ir reiklus ; gadinusi žmogų, kuri gamta sukūru-; 

Ofs. teL 735-44T7; Rez. 246-2839 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHTRURG8 

Specialybe — Nervų tr 
Emocine? ligos 

CRAWFORD MEDICAL BrTLDrNO 
5448 So. Pnlastl Road 

Valandos pagral susitartraa 
Rezid. tel. — GI 8-6873 

DR. W. M. EISIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GTNEKOLOGINe CHIRURGIJA 
61S2 So. Kedzie Ave, WA 5-26T0 
Valandom 
atsiliepia, 

susitarimą. Jei ne-
blnti: M2 2-OO01. 

Daug kas tiesiog gėdijos savo muži- i gimnazijos klasikinei kalbų moky-įsi gerą, laisvą, laimingą. Susidarei 
kiškos kilmes. Todėl mūsų dar n e 
gausūs tady lietuvybės mylėtojai 
laike savo patriotiniu uždaviniu pa
rodyti, kad ne tik nėra gėda prisipa
žinti lietuviu, o dargi garbė. Pa
galbon atėjo istorija. "Užmiršo
me, kuomi mes -cnovėje buvome", 

apgailestavo ' :Aus.v" (I8&3, Nr. L, 
•Tr iekalba") : "Mūsų tad ypatin-

tojas, nesusilaike nepasibares, lygį savotiška primityviųjų, su gamta 
ant blogai n u darbą parašiusio; artimo ryšio nenutraukusių, tautu 
mokinio: ""..A. J. VĮ i.šteliauska]s i idealizacija. Visoje Vokietijoje labai 
priguli prie Ui mūsų kalbininkų, į žinomas Herderis įtikinėjo: "Žiūrė-
kurie lietuviška kalbą turi už moti- j kitę j anas laukines gentis, kaip jos o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o c o o c 

TeL — B E S-589S 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė Akių Ligos 
S907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

Ofiso teL — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKŠEVI6IUS 
I O K 6 A 

V A I K Ų L I G O S 
2656 West 63rd S t n e t 

P'rmad . antrad.. ketvlrtad. ir penkt. 
nuo 12 1X1 2 vai. Ir nuc 5 iki 8 vai. 
rak. SeAtad. n-uo 1 tkl 4 vai 

Ofs. PO 7-6000. Rez. G A 3-727S 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 W«st SSrd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA — 

CHIRURGIJA 
5Z14 "So. Western Avenne 
1002 No. Westem Avenaė 
Tel. a tsakomas 12 valandų 

489-4441 — 561-1605 

Ofs. HR 4-1818: Ret. PR 6-8801 

DR: L MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os ir Campbeii Ave. Įr»«nrf^) 
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. 3 Iki 7 v. p. p. Tik susitartu 

O P T I C A L S T € D I f > 
VIOLETA KABOSATTE 

7051 So. \Tashtenaw. TeL 778-63M 
Pritaikomi akiniai pagal gydytojy 

receptu3. 
Didelis akiniu rėmų pasirinkimai 

Vai.: pirm., antr.. p<-nkt. 10-5:30 
Ketv. 1-8 v. vak. §ežt 10-4 •. p.', p, 

Trečladienlala uždaryta. 

Telef. — 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKTŲ LIGOS — CHTRCRGIJA 

Ofisai: 
111 NO. WABASH AVE. Ą 

4200 XO. CENTRAL AVF I 
Valandos pag-ai susitarimą 

DRS FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS *** 
(Kalba iittuviakai) 

261S W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akintai tr 

"Oontact lenses" 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tr»4 

DR. LEONAS SE1BUTIS 
IXKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PRO STATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street -~: 

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

Ofiso tel. 776-2880, re i . 448-8545 

DR. 1 i. SIMONAITIS 
G Y D Y T O J A S 

Adresas 4255 W. 63rd St ree t 
Ofiso telef. RE 5-4410 

Rezidencijos telef. GR 8-0611 
Vai.: plrmad.. antrad.. ketvirta* Ii 

penktad nuo 1 lkl 3 vai. popiet 

Ofisso tel. RE 4-212.1. namų GI 8-01*5 

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

2454 West 71st Street 
Vai.: pirm., antrad., ke*v. Ir peoktadL 

2-5 ir 6-7 — Ii anksto «u»itarua. 

na visų kalb;; už Adomo ir Ievos 
kalba. Visa«; tokls 'mokslą.^ nestišil-
dys lietuvi kta! garbe mums 

- . akvse icckslo Žmcciių, todėl 

nelaukiniškai sugyvena! Ten niekai 
kitam nepa\ ydi. ten kiekvienas tai- ! 

koje Įsigyja ir savo naudoja. Lauki-; 
nis yra tikresnė būtvbe [eir. vahre-

TeL ofiso PR 6-6446 

DR. F. C. W!NSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

S107 We«t 71st Street 
Valandos: 1-6 vai. popiet -

pagal nusitarlaaa Treč. ir šeStad. 

metas iau būti: - pabaigti su tolau res Wesen]. kaip civilizuotasis še-
,-jtlo, Vi- giausia ir didžiausia rūpestis bus į mokslu" (Varp^ 1894,Nr. 1; p a s i - j * 1 1 8 " ( V - M a c i a n a s ' p " ^ 4 ° ^ L 

Apsimoka akelbtis dien. DRAUGE 

%m Jis plačiausiai skadtoiu&s Ue 

tavių dienraštis- Gi akelb-.mn km 

•os «1aiem* prisžnsrans 

<>oo<y>oo<y>ooooooooooooooooo 

Ofiso tel. H M M ; namn 636-4350 

DR, PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6234 S. Narragansett Ave. 
Vai pirm., antr.. ketv. ir penkt. 2-7 

Šeštadienine nagai s'isitAriiną. 

-
. 
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Našus kultūrininkas 
Povilo Gauao 75 mėty sukakties proga 

(UOZAS PftUNSOS 

Savo gausiais poezijos ir dai-lno, Romėnų Kteratūros istorija; 
liosios prozos vertimais, save 
brandžiais politiniais straipsniais 
plačiai mūsų skaitančios publi
kos yra žinomas Povilas Gaučys. 
Jis parodo tiek kūrybingo darbš
tumo, kad niekaip nesinori tikėti, 
kad jau lapkričio 18 d. sulaukė 
75 m. amžiaus. Ir aštuntą dešim
tį įpusėjęs, jis nė nemano pasi-

Karelino, Antikinės pasaulėžiū
ros žlugimas; Zielinskio, Cicero
nas; Durnas, Vilius Tellis, Trista
nas ir Izolda. Goethės, Jaunojo 
Verterio kančios; Čudovskio. M 
K. Čiurlionis; Aristofano, Debe
sys; Italų novelės. Braneo, Pra
žūtingoji meilė; novelių rinkinys 
Pietų Kryžiaus padangėje; Ispa 

traukti-pensijon iš kūrybos lauku-j nų rašytojų novelių antologi-
Tas gabus ir darbštus literatas} ja; Gallegos, Laukine moteris; Ri-

bera, Praraja; Anglų ir ameri
kiečių rašytoju novelių antolo-

be i visuomenininkas yra rytų 
aukštaitis, gimęs 1901 m. lapkr. 
18 d. Vyžuonose. Anksti pradėjo į gija; Cervantes, Rinkonetas ir 
garsėti savo diplomatine tarny
ba: jau nuo 1927 m. vicekonsulas 
Daugpily, toliau — konsulais Bu
enos Aires mieste, pasiuntinybės 
Sekretorius P. Amerikai, konsulas 
S. Paulo, o nuo 1938 m., kaip pa
sižymėjęs savo sugebėjimais, par-
kviestas Į centrą, iki bolševiku 
okupacijos dirbo Užsienio reika
lų ministerijos spaudos biure. Jo 

Kortadilijus; Azorino ir Stevenso-
no rinktinės novelės; Unamuno, 
Vienos aistros istorija, naujosios 
brazilų, ispanų, portugalų ir P. 
Amerikos poezijos antologijos ir 
kitos knvgos. 

Tie darbai rodo, kad jubiliatas 
puikiai moka ispanų, portugalų, 
anglų, o taip pat ir vokiečių, 
prancūzų, rusų kalbas. Jo ling 

sėkmingo darbo liudininkais pasi- yistililaii ^gebėjimai, literatūrinė 
iiexa jo rupesčm pastatytos mo- n u a v o k a . j o į s i s a v įn t o lietuviško-
ky.<ios AluKstos apskr., Buenos j j o i o d y n o t u r t i n g u m a s > j o rffa 

pašvęsti ištisus mėnesius knygų 
vertimui, jo įžvalgus sekimas da
barties politinių ivykių gerokai 
praturtino skaitančios publikos 

Aires, Montevideo, Sao Paulo 
miestuose. 

Okupacijos išblokštas išeivijon, 
neliko palaužtas, o iškilo į trem
tinių organizatorių viršūnes,, 
būdamas Tremtinių bendruome
nės pirmininku, švietimo vadovy
bės nariu, Liet. tremtinių bendr. 

r 

Aleksandras kadžius 

GELMIŲ SPALVA 

Anapus stiklo 
džiaugiasi naktis 
gelsva gelmių spalva. 
Anapus stiklo 
saulė — spindinti žvaigždė. 
Ir už mėnulio susimąsčiusios tūlos, 
priėję prie nematomo gyvenimo ribos, 
anta Omegos slenksčio atsisėsim 
pasidžiaugt 
gelsva gelmių spalva. 

ARGONAUTAI 

Akmens laipteliai veda kalnelio virsuatn. kurioje, lyg sv« 
naujieji koplytstulpiai. 

žuvele. Stov; .rys 

Sruvena šviesa 
nuo žvaigždės lig žvaigždės, 
ligi galaktikų spindesio šalto. 
Banguoja visata, 
pūna lig briaunų, 
ir pilnatį neša 
ant savo bangų. 

Kosmoso vėjuj 
bures ištempę, 
plaukia ir plaukia 
žemes laivai. 
Mes dar sugrįšim 

į savo krantą 
su gintarais. 

KELIONE SU MĖNULIU 

Kada naktis ateina netikėtai, 
ateik ir tu su naktimi. 
Mes per žvaigždžių laimingą lietų 
su mėnuliu keliausime vieni. 

Keliausime lyg dvi kometos 
ir niekada nuo žemės ne nutruksi m. 
Tik eisim 
per žvaigždžių laimingą lietų, 
eisim su žeme 
ir mėnuliu. 

PASKUTINIS POKYLIS 

Jau po vidudienio, 
popiečio metas, 
sukviesim žvaigždes i svečius. 
Sudaušim stiklus 
su Orionu šauniu 
į Paukščių Tako sveikatą. 

Gal uždainuosim, 
linksmai pakalbėsim, 
ir šviesos pro langus \ tamsumą kris 
kol paskutinės 
taurelės ugnis 
žybtels, 
lig dugno žvaigždes išgerta. 

Herderi). Kitoje žodyno pratarmėje 
C.F. Ilei'sbergas rašė: "Kas turėjo 
progą stebėti neigiamą Vokiečių 
papročių ir kalbos Įtaką lietuviams, ] 

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAUGIJA 
(Atkelta iš 1 psl.) 

knvsru lentvnas ir mūsų laikraš- ; , . 
• ° ų '"̂ "v* ~ , • . I kūne gvvena pasienvje ar neto-

čių puslapius. įtrauktas net ir I i , . ' . .. . , .„.,. . , , 
4 *; , , , • , . I ii nuo miestu, tas bus įtikintas, kad 

pasalinius darbus, kaip sudan-
nėjimas lietuvių išeivijos biblio-l^mois valstijoje centro Komiteto j g r a f i ] o s k a r t o t e k u > j o kūrybinio 

pirm., Liet Bendruomenes Chica-Į n a g u m o , ,Tfm kaip lygiai 
go apygardos pirm., Lietuvių j j o nepristabdo bėgantieji dešimt

mečiai. Sveikindami jubiliatą, 
mes džiaugiamės, kad jis tuo pa
čiu tvirtu žingsniu žygiuoja dai
liojo žodžio kūrybos vieškeliais ir 
našios publicistikos laukais. 

Rašytojų dr-jos vicepirm. Šios 
sausokos enciklopedinės žinios vis 
dėlto išryškina, kad tai žmogus 
su iniciatyva, energija, kitų įver
tinamas, jam patikimos vadovau
jančios pozicijos. Jo ramus, taktiš
kas būdas, ryžtas pasišvęsti Lie
tuvos ir lietuvių reikalams, jo vi
suomeniški sugebėjimai jį iškėlė 
j pirmaujančias vietas organizaci
nėje veikloje, tačiau jarr. pačiam 
gal daugiau buvo prie širdies žur- Į 
nalistika ir dailioji kūryba, kuriai 
jis paskutiniu rae:u daugiausia at
sidėjo. Šiemet jau 55 metai, kai jis 
bendradarbiauja Įvairiuose žurna
luose ir laikraščiuose. Jo straips
nius tarptautinės politikos ir ki
tais klausimais v; >:-^:zK--r-y:.r^.:. 
skaito tūkstanėV "T)rs'.:?r>" N<S:-
tytoių, bet ;-> kūrr '^ i ta:-? -J>r 
lanko ne* : - Ka r. ?:?.>• b^i k:*-; v;«-
tų žurnalus. 

O jau vertimais jis, rur būt. už
ima dabar pirmąją vietą išeivijo
je. Žvalgi į ilgą sąrašą jo išvers
tų vefkalų ir negali atsistebėti, 
kaip vienas žmogus gali tiek daug 
padaryti, neatsilikdamas net ir 
kituose darbuose nuo visuomeni
ninkų ir kultūrininkų. Dėl vaiz
dumo suminėkime bent žymės
iu ius jo vertimus, kurių yra daug 
dešimčių: Rolando giesmė; Leo-

Lietuvių literatūros istorijoje, 
kaip ir kitų literatūrų praktikoje, 

lietuvis drauge su savo kalba netek- ! literatams įgimta arba likti vie
tų ir savo tautiškumo [National- m š u m e ' a r b a b u r t , s Rinktiniais 
heit]. Dėl tos priežasties, atrodo, rateliais, nes savo esme kūrybos 
būru naudinga palikti lietuviui j o l 1 ™ 0 ^ t a iP savitas, kad jo kūry

biniam procesui nereikia taikos, 
nei bendravimo su kitais. Kartais 
traukia jungtis žanro, siekfo. iš-

į raiškos, išpažįstamos pasau'ėžiū-
bendr 

kalbą". Toms mintims pritarė I. 
Kantas savo pratarmėje, pavadintoje 
"Draugo prierašu" (Nachschrift ei-
nes Freundes). Kanto žodis buvo i-
tin svarus Rėzai, kuris Karaliau- įros bendrumai. Bendroji gyven-
čiaus universitete buvo klausės to! ž i G r a Ja u k i a i iu nČ i a i kolektyvą. 
savo mylimo profesoriaus paskaitų. Tok,x* natūralių riškinių ne-
o vėliau savo daktarinėje disertaci-! t r u k s t a u ž L R D fasad^. 
joje nagrinėjo kai kuriuos Kanto 
filosofijos klausimus. 

Tokiu nūdu jau Donelaičio mintis 
apie senosios lietuvių doros ir jų 

dualaus reiškimosi specifika, su
vedusi juos draugėn, tokius savy 

oficiali laisvojo lietuvio rašytojoj uždarus, savitus, taip tarpusavy-
reprezentacija. Šiuo požiūriu ! Je skirtingus... 
LRD turi labai prozišką paskirtį, | Besklaidant LRD sąrašą, di
nos dėl lėšų stokos ji negali t o s j d ž i u l i s b ū t u d a r b a s n u s t a t v t į kū-
oficialios paskirties plėsti, rengti Į r y b i n į I O kolektyvo įnašą į lietu-
seminarų, sąskrydžių. LRD | v i u literatūrą. Lietuvių literatū-
šioje siauroje rolėje 
mento, kompromiso 
padaras. 

Sąrašas primena 
kiuotę, išpūstų krūtinių sieną. 

i gal būt, ant tų krūtinių žvilga ir 
i pasižymėjimų ženklai. Kur ri-
i kiuotė, ten. kaip tar'a, individu-

Bet LRD nėra ideologinės ar-! alumo nematyti. O iš tikrųjų tai 
ba žanrinės jungties apvienyta. margas savo skirtybėmis ir geo-
organizacija. LRD yra oficialios ! g™ f m iai s išsibarstymais kolek-
reikšmės iškaba. Tai junginys, | tyvas- Patetiškai tarus: LRD yra 

y r a senti-įros istorija nustato tai, tiktai lai-
r tradicijos j J.UJ nubėgus. Bendralaikiai niekad 

negauna objektyvaus nuopelnų 
arba pralaimėjimų vaizdo. Šiuo-

i • j laikinė periodika, net keli veika pa* 3Qo n- ; , . . . . , . ' v 

•^r#fc 

* *«« • 

tradicinio lietuviškumo išlaikymo | kuris turi progų reikštis sintetinio į vienas iš spindulių, kuriuos iš 
ryši gavo nemažą atramą ir kita- j rašytojo vardu. Visi nariai suda-
taučių raštuose. Suprantama, kad ro bazę, ant kurios išsiskleidžia 
Rėza savo raštuose nepašykštėjo; 
pagyrimų mylimajai lietuvių tau- j 
tai. Štai pvz. ištrauka iš prierašų I nyčią vos išgirst ką kyšteria galvas, 
prie jo poezijos rinkinio "Prutena" | / O paskui tuo žaist ir šokt į kar-
(L, 1809): "Lietuviai, palyginti su l čiamą bėga", Rėza pastebi: "Keliau-
paprastais vokiečiais Prūsijoje, yra i jant nuo vieno Lietuvos galo ligi ki-
>jmiri ankštesnės kultūros. Tai pa- < to, matysime, kad užeigos namai iki 
rodo ne tik jų samprotavimai po-lĮ menkiausios kaimo smuklės yra vo-
kaibyje, kalbos ir posakių tikslu- j kiečių alaus ir degtinės pardavėjų 
mas ir apskritai mandagios manie- j rankose. Čia dievobaimingas ii 
RS, bet taip pat dailės dirbiniai, ku- i paprastas lietuvis dažniausiai ir 
riuos jie padaro. Lietuvaitės sugeba j gauna savo vokišką išsilavinimą, 
į savo juostas ir kaspinus jausti 1 Krinta akin nepaprastas skirtumas 
prasmingiausių posakių, kuriuos, lietuviškuose kaimuose. Čia visi, 
vokietaitės dažnai vos paskaito, i jauni ir seni, sekmadieniais plūsta 
[....] Tokio gabumo menui ir na-: bažnyčion, o vakaras praleidžia-

; gingumo darbe priežasčių reikia į mas, kartojant pamokslą. [....] Bct-

svaido didelis bendrinės lietu
viškos veiklos spektras išeivijoje. 
Skirtumas gi su kitais gaivalin-
gai-veikliais kolektyvais yra gi 

iai ta dingstimi, net xitatauc;ų 
balsai — tai vis talka ateičiai, ka
da ponas Laikas pagarsina savo, 

| ir tai dar nevisai patvarius, 
sprendimus... 

O jeigu sąrašas yra paradas, 
tenka griebtis foto aparato ir tuo 
tarpu dargi jubiliejinės datos 
proga įsistebeilyti i fizišką LRD 
portretą. Šio dalyko, berods, dar 
nedaryta. O, sakoma, vienas pa
veikslas tolygus šimtui žodžių. Ir 
toje nuolraukininko padėtyje už-

lus ir esminis: LRD yra savyje j tenka paskaičiuoti vardus sąra 
spinduliuojantis spektras, suge- še, prisiminti jų kūrybinį veidą. 
bąs išlaikyti savo spindulius aki- jų pilietinės statistikos duomenis. 
mirkoje negęstančius, laike ne- kai kur pridurti kompiuterinio 
dingstančius. Tai kūrybiniai ak
tai. Tai aktai, per/erti menu. 

skaitytuvo stebuklus. Misteriškai 
mėlynuojančios kompiuterinio 

Tokia yra LRD narių indi vi-į skaitytuvo skalės pateikia įdo-

• j y 

SukaktL'vinink.i* Pf>\ :U< f,au<\*-

UUDVIKAS RĖZA 
(Atkelta & 2 pusi.) 

ieškoti, gal būt, ankstesnėje tautos 
civilizacijoje, kai, valdoma savo di
džiųjų kunigaikščių, ji kadaise 
buvo politiškai savarankiška. Šio 
savarankiško charakterio lietuvis 

gi vokiečių gyvenamuose miestuo-1 
se ir net miesteliuose, bažnyčios' 
sekmadieniais yra tuščios, o užligos 
namai iki pat vidunakčio pripildyti". 

Ypač žavėjosi Rėza dainų mo-! 

Tokie visų aukštai vertinto 
derio žodžiai Rėzai turėjo skambėti į 

(A. Ko^zcbue, "Preussens aeltere 
Geschichte", 1808, I, p.89). Pasiekė 
tos idėjos ir Vilnių, kur studentas 
S. D-uikantas (jo "Darbuose senuiu 
«, _ . M v . i i . . u„_l„ i Kaip žavi muzika. Panašių palan-
lietuvių Kotzebue buvo ne kartą r •* i~* 

•. „ \ J J - - ^»A.^-,--. I * I U pasisakvmų nestigo tada vo-
cituotas) didžiavosi savo protėviais: I • n » r> 
r̂r- - T - x i k.sknie Rvtprūsių raštijoje. L. Ba-
Taip Letuvai žemaičia,, pagonį-Į ' e Bockas I Gervais K F 

mis būdami, ginose gyvendami, ' . v. \ . 
, . , . . , . . , ! Nanke ir kt. grnziai paminėdavo lie-

arasus karei, lmosi namuose, dau- . " ^ 7_ 
. . . , . , . i tuvius. Dažnas ių taip pat pabrėz-

giau turėjo dorybės, ne kaip jų su-! . , . . , , 
. , . , ., „ . ^ .. davo neigiamą vokiečių jtaką lietu-

J lietuvius žiūrėta kaip i anų 
idealizuotųjų prūsų tiesioginius 
įpėdin:'.:-. Vėl cituojame Herderj: 
". . . v.?rgu galėtų būti švelnesnis; 
vaizdavimo būdas kalboje ir pnezi-

ka'ba pilna maloninių deminuty
vų: jų charakteris yra subtilus, 
taurus, švelnus" (I. Skrupskelis, 
"Lietuviai XVIII amžiaus vokiečių 

" * v ' P ' * . džiu tu, o savo viršininkui, kaip są-:damiesi ir mdoniai stebėdamiesi, 
' ^ e r " »•_ • • - .- į-f .- - « « ' L„J * 1: i: J - : r_ 

nėra praradęs. Jis įpratęs kalbėti su I raliniu tyrumu, bet drauge ir nuo- | 
savo viršininku ne kitaip, kaip su j gąstavo dėl jo išlikimo, neigiamai' 
lygiu. J savo Dievą, kaip ir į savo j vokiečių įtakai lietuviuose bestip- i 
karalių ir kaimyną, jis# kreipiasi žo-|rėjant: «_ regime, didžiai džiaug-

vių dorai. D. Jenischas pratarmėje 
prie K. Milkaus žodyno (1800) nu
rodo, kad lietuviai esą labai prisi
rišę prie savo kalbos; tai ne uk at
leistina, bet dar ir pagarbos verta, 
nps nesugadinti tos mažos tautelės 

ž.iningumo ir pasitikėjimo ženklą, kad tose liaudies dainose vyrauja 
paduoda ranka." (Rėza, "Liet. liaud. tyra moralė ir taurus jautrumas do- : 

dainos", II, p. 330-331). Beje, jau | rovei. Nerasime nė vienos dainelės. 
Kantas Milkaus žodyno pratarmėje kurioje amoraliomis užuominomis 
buvo rašės, kad lietuviui tolimas būtų peržengiamos dorovės ir kuk-
pataikūniškumns (Kriecherei), jis lumo ribos. [....] ŠLs dvasink tyru-, 
jaučiąs savo vertę ir su viršininku ; mas ne tik patvirtina kuriančios sie- i 
kalbas kaip su lygiu. į ios nekaltumą, bet ir pateikia gar- į 

Apie lietuvius ir jų būdą Rėza bingą liudijimą dorybingai tautos į 
pasisako taip pat prierašuose prie mąstysenai. [...] Todėl reikia labai 

A 

k 
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joje. kaip jų palikuonių, vadina-
,. . t ^ . . . • papročiai bent :s d.mcs priklausą . 

mun: i:t-tuviu u latvių: jų damos ^ f . « i ir patv 
—•—-r... ., . . . - - . . . « .. ,<n-» UI iX4:r:̂ :̂ -.<T*fi. LfiUivis. Ui-

vra idila, išdainuojamos • natom-; J r Į tių do 

Donelaičio "Metų". Pvz. komen
tuodamas Donelaičio eilutę. "Taip 
lietuvninkai savo viežlyburna pra
žaidė", Rėza rašo: "Tarp kitko, čia 
pareikštoji mintis yra labai teisinga ir lietuvių liaudies 

rimo patvirtinta, kad lietu- mui bei nekaltumui" 

nėmis ?v. ir:''.»~:< TT ;̂ S,:~^rr..*: T ^ 
ASių ir lauktj poezija buvo ;ų reli
gija ir namu gyvenitac būdas. Jų ža • ų ydu 

bijoti, kad vokiškų papročių, bū- j 
tent, žemos kardviškos moralės į-\ 
taką, nesudnotu, jeigu ir ne galuti
nio, tai betgi labai sunkaus smūgio 

dainų tyru-
(Rėza, "Liet.! 

dora dėl susimaišymo su vo- liaud. dainos", II, p. 340-341)-! 
kiečiais prancūzais ir kitais prašą- Skaitai susirūpinusio Rėzos jaut-

tautų dorybes ir ma- j laičiais (Frtmdiinge) pablogėjo", i rius žodžius, pagalvoji apie dabartį 
(vėl. plj. Rouueau ar1 Prie Dontltičio tiluflų, "J b«i- if susimąstai... (VmV*in\ i 

rįs visas paprastai ir atsiskyrusiai 

(Ptbtiga) Ir t*etutHuM iirawtof* ten*)* dygsta koc(ytatu|piaL 

miausių lyginamųjų duomenų. 
• 

LR D-joje regimi 73 vyrai 
ir 26 moterys. Nors visi sueiga 
po visa apimančiu rašytojo titu
lu, skirstant juos pagal pagrindi
nius reiškimosi žanrus — vyrų 
prozininkų yra 29, moterų 
prozininkių — 8. Vyrų poetų 30, 
0 poečių randame 14. Drama
turgų — 9, dramaturgių — 3. 
Vien tiktai kritikos srityje reiš
kiasi 27 vyrai ir 6 moterys. 

Kūrybiniam reiškimuisi daž
nas rašytojas naudoja keletą 
žanrų: epą, lyriką, dramą. Ir kri
tiką. Tokių įvairiažanrių rašyto
jų vyrų —22, moterų — 4. 

Vaikų lektūrai berašą vyrai — 

8, moterų čia — 4. 
Nors organizacijos titule kate

goriškai pasakyta "lietuvių", ta
čiau nariauja ir nelietuviai. Jų 
penki. Aišku, tai našus kūrybi
nės skalės išplėtimas, įprastas 
reiškinys kitose literatūrose. 

Geografinis LRD narių išsi
barstymas atidaro lietuviui rašy
tojui plačias erdves, gundo pa
žinti neaprėpiamą svetimiją. 
LRD nariai gyvena JAV, Angli
joje, Kanadoje, Australijoje, Iz
raelyje, Vakarų Vokietijoje, Bel
gijoje. Brazilijoje... Ne visur jie 
karšinčiauja. Neretai, kaip žva
lios bitės, domisi pasaulio žiedais. 
Vis dėlto lietuviai rašytojai so
vietinių satelitų valstybėse (Len-

Rytų Vokietija) negali dėl 
j jų valstybių struktūros prikiausv-
1 ti laisvės sąlygose veikiančiai 
'LRD. 

Geografinis išsibarsytmas lei-
: džia LRD nariams pažinti geo
grafinį makrokosmą, bet su re
tomis išimtimis, rašytojai ati-

: duoda pirmumą lietuviškam mi-
: krokosmui, paversdami jį makro-
j kosmu, savu ir turiningu. 

74 nariai gyvena JAV-se, todėl 
j čia visad paliks LRD centras. 

Kanadoje gyvena 7, Anglijoje 4, 
Vakarų Vokioje 3. Pažymėtina ir 
tai, kad abu LRD garbės nariai 

! nėra lietuvių kilmės. 
Kiek išliko asmenų, kūrusių 

Nepriklausomoje Lietuvoje, deja, 
negalima nustatyti. Juk prie tos 

! rubrikos derėtų dėti ir periodiko
je pasirodžiusią kūrybą, ne vien 

į tiktai knygas. Apytikriai tokių 
rytojų gali būti per 30. Tad du 
čdaliai LRD yra gyvenimo 
;timijoje derliaus... 

LRD narių raštai, su mikros
kopinėmis išimtimis, nepasiekia 
bazės Tėvynėje. Toks ten oficia
lus patvarkymas. Raštus konfis
kuoja. Už jų laikymą baudžia 
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LIETUVIŲ 
RAŠYTOJŲ 
DRAUGIJA 
(Atkelta iš 3 pusi.) 

žmones su muravjoviŠKu įtūži
mu, su čekistišku sadizmu. Juk 
šie raštai kvepia laisvės pasau
liu, turi laisvos kūrybos skonį. 
Ant tų raštų uždėtas auto
riaus individualumas, ko nėra 
standartinės pasaulėžvalgos1 

krūvoj — sovietinėje raštijoje. Ta
čiau ten jau yra knygų ir iš laisvo 
pasaulio. Ta knyga ten turi to
kią 'pat vertę, kaip buvo vertina
mos lietuviškos knygos muravjo-
vinio teroro laikais. 

O vis dėlto makabriška šypte
lėti, kad ten, kur siautėja režimi
nis uniformizmas, išeivijos rašy
toju knygas myli, skaito, vertina. 
Tai itin prakilnina ir įprasmina 
išeivio rašytojo darbą. Bet laisvo 
gyvenimo sąlygose išaugę žmo
nės dažnai nė neprieina prie 
šauniųjų lietuvių knygnešių 
skobnių. O gal dažnas iš tokių 
prakutusių puikuolių nė nežino, 
kad lietuviai turi savo laisvą li
teratūrą, bastioną dykumoje? 

Ar LRD patvari ... fiziškai? 
Toks "sportiškas" klausimas, 
mūsų trankaus gyvenimo sutver
tas, irgi turi savo prasmę ir logi
ką. Klausimas atsakytinas, apei
nam trafaretinius medikų sąva
dus ir ligos istorijas. Stebime 
LRD narių gimimo datas! Nuo 
faktoriaus pareina naujų veikalų 
kūrimas, naujų knygų pasirody
mo iškilmės, literatūriniai sū-
kuTėliai. 

Per įspūdingą 65 metų slenkstį 
paržengusių narių (vyrų ir mo
terų) yra 36. Tarp 50 ir 65 metų 
sustojo 34 nariai. Nuo 25 iki 50 
metų žydi 29 nariai. Sis, gana rū-

Taip apmesti ir atausti daugu-
na septyniolikos programos šokių. 
Al. Sagienė sako, kad Liudas, pa-

£ I stebėjęs jo šokėjus turine gerų 
vaidybinių gabumų, stengėsi ši
tą elementą labiau išryškinti. 
Ir, pripažinkim, jam pasisekė. 
Turėsim pripažinti ir gebėjimą 
susidrausmint, neleidžiant 

Nijolė Palubinskienė Pasijodinėįam (ofortas) 

manas. Mokytojų pastangos, Pa
žemio orkestras ir Al. Sagienės 
tvirtas administracinis aparatas 
dovanoja spektaklį, kuriuo lie
tuviui lengva gėrėtis* o svetim
tautį verčia stebėtis. 

Reikia išskirtinai paminėti ga
biai suredaguotą programą. Ji 

v a l" j žiūrovui, ypačiai svetimtaučiui, 
dybiniam elementui nustelbti į ? adeda geriau suprasti ir sąmo-
ehoreografinio vaizdo. rungiau išgyventi tai, kas šokėjų 

Lengva buvo žiūrėti Grandinė- daroma. Joje teikiama trumpa 
lę ir dėl to, kad jau nuo pirmųjų taikli kiekvieno šokio charakte-
momentų buvai tikras, jog šokių 
tempas, ritmas ir grupuotės ne
pakriks, nesusipainios. O toks rū-

ristika, minima kilimo vieta, o 
kai kurio ir senumas. Be šitokių 
aprašų kai kurių šokių folkloris-

pestis visada kamuoja žiūrovą irjtinė prasmė visai neišryškėtų i 
drumsčia jo išgyvenimus, kai ste-į(pvz., "Bergždenikės"). Tokia 
bi nepakankamai ištreniruotas j informacija sėkmingai eliminuo-
šokių grupes. Sagys skiria dau
gelio mėnesių ir ilgų valandų rū
pestį bei įtemptą darbą, kad vai
siai būtų tikri ir prinokę. Jam 
tvirtai asistuoja Grandinėlės šo
kėjas veteranas Gintautas Nei-

ja žodinius pranešimus, kurie tik 
gaišintų laiką ir naikintų įspū
džių ištisumą. Programoje telpa 
ir įdomi kita, apie Grandinėlę ži
notina, informacija. 

Sį kartą Grandinėlės ne tik šo-

Kukli suvalkiet 6 
K. ŽOROMSKIS 

Baigusi Clevelando Dailės ins- ditacijos išgirstos. Linkėtina tik, 
titutą. Tapybą ir grafiką. Jau da- kad nepavargtų ir toliau šias 
lyvavusi eilėje lietuvių ir ameri- j įdomias Atnašas nešti. Nes. tai, 

ką dabar matome Nijolės Vede-
gytės - Palubinskaitės grafikoje, 
jau yra nemažai, jau. galima sa
kyti, gerai. 

Tai, ką mačiau šioje parodoje, 

kiečių parodų. Nijolė Vedegytė-
Palubinskienė. 

Rimtesnėje, vieno žmogaus 
parodoje ją sutinku pirmą kartą, 
nors šiaip pažįstami jau esame 

gos pamatyti jos darbų. Vienas, 
pestingas sąvadas"rodoT'Ud LRD \ f « ^ « pjeSinys ar tokio piešinio 
turi išbalansuotą senėjimo ir 
prieauglio santykį. Juk LRD 
nėra jaunimo organizacija. 
Kūrybinės brandos periodas ne
retai susijęs su fizinio žydėjimo 
metais. 

Vis dėlto .įdomu ir tai, kad 
prieauglio rubrikoje ryškus LRD 
"moteriškėjimas". Vyrų rubriko
je iki 50 metų jų tiktai 9, o mo
terų 20. Tas reiškinys sandariai 
susišaukia su lietuviškų mokyk
lų savybėmis, su jų laidomis: vi
sur mergaičių daugiau. Nejaugi 
tautinės apatijos vėžys labiau 
naikina stipriąją lytį.. ::.. ... 

Per pastaruosius šešerius me
tus į LRD demokratiškiausiu 
tarpusavyje pristatymo ir parin
kimo balsavimu priimta 24 na-, 
riai. Per 30 LRD veikimo metų I m i e S o t o s n a k tX s k 

daugiau penkiolika metų. Matyt,: be abejonės liudija, kad Nijolė šu
tai ir buvo jos kuklumas, kad iki I pranta, jog prie talento reikalin-
šiol nesudarė man rimtesnės pro- į gas didelis skaičius darbo valan

dų. To pavertimas realybe mane 
dar maloniau nuteiktų! 

Ne! Tuo aš nenoriu pasakyti, 
kad Nijolė Vedegytė-Palubins-

fotografija, išimtinai retais atve 
jais mūsų spaudoje, nepašaukė 
mano akies dirstelėti į tą šoną, 
nežiūrint net to, kad ji visais at
žvilgiais kultūringa ir dailaus 
apsiėjimo moteris, nors šie prie
dai kone visais atvejais ir nėra 
meno vertinimo tikrieji ele
mentai. Netgi priešingai! Beveik 
norėčiau prisipažinti, kad į dai
lesnės moters meną aš dažniau
siai žiūrėdavau skeptiškai, ma
nydamas visai paprastai: ji ne
turės laiko rimtesniam menui-
Tolygu — rimtesniam darbui... 

Ir daugeHu atvejų jos - tokios-
tą mano skepticizmą yra vispu
siškai patvirtinusios: susitikimai, 
baliai, pakvietimai pasimaty
mams, Grincevičiaus kavinės, ne-

uliok. bite-
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kienė jau yra užbaigta ir jau yra 
pačiam didžiajam aukštume. Aš 
tik noriu perspėti, kad Nijolė turi 
tikrą talentą, pakankamai tam 
darbui išminties ir yra gerame 
kelyje į dar didesnius pasiekimus. 
Taipgi manau, jog jinai gerai su
pranta, kokių gyvenimo įvairy
bių atsižadėjimo šis darbas iš jos 
reikalauja ir laukia-

Tai, ką Nijolė savo grafikoje 
yra pasiekusi, jau yra gerai ir ne
mažai, bet dar ko ne kita tiek iki 
to, kas vadintųsi — viskas. O 
taip! Nijolė valdo gerai piešinį, 
ji sugeba komponuoti ir linijiniai, 
ir forminiai. Ji turi rimtų techni
kinių sprendimų, kaip spalvotuo
se ofortuose (Berniukas, Nr. 8. 

nemažai iškeliavo į anapus Bet I ^e' un'°k»l". kol menas pasidaro Į arba Pasivaikščiojimas, Nr. 5) 
štai, periodikos puslapiai rodo, i t i k Priebėgos paršelis. 
kad pakaita niekad nesustojo a- B e t m a n o negatyvią /plokštelę 
teiti ir tebeateina. Gal būt ir skai
tytojų kadrai noksta nejučiomis, 
greta nokstančių literatų. 

Tenka galvoti, kad išeivija 
duos taipgi kuriančiųjų svetimo
mis kalbomis. Tai natūralu, 
netgi neišvengiama. Metę žvilgs
nį, pvz. į žydų visuomenę, ma
tome nepaprastą jų prieauglio 
veržimąsi į gyvenamos valstybės 
literatūras. Ir tokie .svetimomis 
kalbomis rašą lietuviai, privalė
tų būti LRD nariais. Tai senti
mento dvelksme, tai etninės eg-
zotikės likiminė išdaiga. 

Nijolė apvertė į kitą pusę: būda 
ma motina ir žmona ji, atrodo, 
dar suranda pakankamai laiko 
nepamiršti, kad ji yra pasiėmusi 
sunkią ir atsakingą pareigą būti 
dailininke. 

Manau, kad jai buvo nelengva; 
manau, jog ji turėjo didelę krūvą 
savo asmeninės laimės ar tuščių 
linksmybių sukrauti ant šito 
darbo aukuro kaip šventą pa
siaukojimą... 

Man atrodo, kad šios Nijolės 
Atnašos yra priimtos ir jos Me

ra mėnesių už N. Rastenį jau
nesnis. Ar vietos visuomenės, kur 
gyvena šie garbūs solenizantai, 
pastebėjo jų puošnius jubilie
jus?... 

Mėlynieji kompiuterinio skai-
tytuvo rodikliai bematant gali 
atrasti, kad bendrinis lietuvis ra
šytojas išeivijoje šiais metais ga
li švęsti jubiliejinį savo 60 metų 
gimtadienį! Dar tiksliau: 60 metų 
ir 3 mėnesiai. Paskirai, vyrai ir 
moterys, paskaičiavus, bendrinis 
moters rašytojos amžius — 48 
metai ir 4 mėnesiai. Užtat vyrai, 
be moterų kalendorinės paramos, 
statistinę medianą atradus, gau
na senesnį už bendrą vidurkį narius, apie literatūrines gru-
amželį: 54 metai ir 4 mėnesiai. • puotes. Atsargus žvilgsnis i LRD 

Tai yra fiziško LRD narių pa- in corpore, su dingstimi suvokti 
tvarumo vaizdas. ; jos sąstatą ir prigimti, netgi ir 

IŠėiuv i? statisitiniu bendrybių; ateitį, vien formaline prasme, 
i. konkretumą, dabar seniausias! yra LRD narių sąrašo atskleidi-
LRD narys yra Nadas Rastenis, mas. 
sulaukęs 85 metų ir 11 mėnesių. Dabar LRD vadovauja poetas 
tuoaas Balčiūnas-Švaistas yw po- i Leon*?*?? Andriaus. O F M 

Taipgi vienspalviuose ofortuose, 
kaip Vėjo malūnas arba Armoni
ka. 

Jos medžio raižiniai mane kaž
kaip mažiau įtikino: jie truputį 
lyg ir perkrauti, lyg techniškai 
ir kompoziciniai stokojantys 
staigmenų. 

Jeigu vaizdinis menas kompozi
cine, spalvine ar technine 
prasme neturi staigmenų, tai jis 
mus mažiau žavi, mažiau pa
traukia. Kai kurie meno kritikai 
šventai tiki, kad staigmena yra 
būtina, o gal net ir viskas. 

Aš pats irgi būčiau už tai, kad 
staigmena yra reikalinga. O koks 
tas siurprizas galėtų būti. jau yra 
menininko laisvės reikalas, jo 
problema. Sakysim, tai galė
tų būti detaliu išbaigimo savitu
mas ar teptuko koks retas brau
kimas, grafikoje — koks nematy
tas švarumas ar dar kai kas. O 
tai liečia ir spalvą, ir kompozi-

Kyla aibės temų, stebint LRD. i ciją. ir pasirinktąją techniką. 
Tai, nelyginant nuotraukos, ku- Tos užuominos prasme, dau-
rių niekad nebus per daug, pri- giausia pavykęs yra medžio ra-i-
statant paradą jo rikiuotėje, jojžinys Paliekant dieną, Nr. 26. 
žygyje, maršui griaudžiant. Ne- Bet ir tą jos ofortai, manyčiau. 

ziuren 
VIKT. MARICNAS 

Sunki, drumzlina debesų dan
ga slėgė Clevelandą tą sek
madienį, spalio 24 d. Bet į vie
nos kolegijos teatro salę Grandi
nėlė atnešė giedrą, muziką ir 
spalvų žėrėjimą. Uždangai ky
lant ir Jono Pažemio orkestrui 
grojant įžangą "Leiskit į tėvy
nę" motyvais, Jono Švedo para
šytą " Grandinėlei, sausakimšai 
pilna salė žiūrovų plačiam ekra
ne išvydo saule nušvitusią Lie
tuvą - Vilnių, Kauną, pilis, baž
nyčias, muziejus, ežerus, pušy
nus, žalias sodybas. Staiga lyg iš 
ekrano, iš sodybos kiemo išniro 
merginų pulkas. Kepurinės šo
kiu sveikindamas žiūrovus. Liu
dui Sagiui įprastine tvarka, vie
nai šokėjų grupei iš scenos nyks
tant, jau kita lyg iš žemės dygo 
kitam šokiui. Žiūrovų akyse au-
dėsi subtilaus liaudiško skonio 
drobės rietimas, apmestas Lietu
vos pievų, miškų ir gėlių spalvos 
aprėdais ir ataustas vikrių kūnų 
judesiais ir jaunų veidų išraiš
kom. 

Pertraukos metu LB Clevelan
do apylinkės pirmininkas J. 
Malskis man sako: "Juos taip 
lengva žiūrėti". Mano bičiulis 
rado gerą žodį. Lengvumas bene j 
bus pati ryškiausia šitos Gran- ; 
dinėlės programos žymė. Ji gero-į 
kai nauja ir pastebimai skirtinga _ 
nuo anksčiau matytų. Joje jau 
vos truputis boiikę anų iškilmin- j 
gų apeiginių šokių. Dabar dau
giau charakterio, braižo, tempo j 
ir ritmo margumo. Kone kiek- j 
viertam Šoky ryškus vaidybinis 
elementas, mūsų kaimui taip bu
dingi šelmiški sąmokslai, kur vi- j 
sa grupė savu būdu pamoko! 
mėgstanti mancirapypkiauti, no-; 
sį riesti (kartais bernioką, kar
taus merginą) arba kur visos 
merginos gudriai atsigriebia 
prieš nusikaltu-us bernelius, o 
taip .pat ir berneliai nelieka sko
lingi. Kai jau išeinama lygiom, 
darna vėl grižu j jaunųjų bend
ruomenę. Žiūrovas, lengva Šyp
sena stebėjęs sąmokslus, lengva 
širdim ploja laimingam spren
dimui. 

Kultūrins kronika 
RENKAMA NAUJA LIETUVIŲ 

RAŠYTOJŲ DRAUGIJOS 
VALDYBA 

Lietuvių Rašytojų draugijos 
naujos valdybos rinkimai vyksta 
gruodžio mėnesį. Senoji valdyba 
išsiuntinėjo nariams 17 kandida
tuojančių rašytojų sąrašą. Visi jie 
iš rytinio Amerikos pakraščio — 
Ng» Yorko, New Jersey, Wa-
shingtono, Marylando, Cormec-
tieuto. Nariai turi plačias pa
sirinkimo galimybes. Vaddybai 
reikia daugiausia 6 asmenų, re
vizijos komisijai — trijų. Balsuo
jama slaptai. Vėliausias terminas 
balsams atsiųsti — 1977 sausio 
l d . 

m u Cieveiandt. 

kiuos, bet ir apreduos esama re
gimų naujumų. Štai, šoky 
"Kregždelė" merginos pasipila į 
sceną lyg su kokiom naktinėm 
kepuraitėm. Svetimybė? Ne. Tai 
kykai, gaminti pagal Tamošai
čio pavyzdžius (žiūr. "Sodžiaus 
menas", Nr. 7—8, psl. 14, pav. 
18). Arba skaros senų moterų šo* 

I ky "Rasodėlė" (ten pat, psl. 20, 
Į pav. 25). 

Grandinėlę negąsdina nei var-
I gas, nei medžiaginiai nuostoliai, 
kai reikia net ir labai tolimoms 

I savųjų kolonijoms pagelbėt rš-
Į laikyti kultūrinę veiklą, minėS 
sukaktis, reprezentuotis svetimų
jų tarpe. 

Pasaulio Lietuvių Bendruome^ 
i nes valdybos kviečiama, Grandi

nėlė koncertuos Chicagoje kovo 
5 d., 1977, su čia aprašyta prog
rama, kuri žymia: skiriasi nuo 
tos, kurią čikagiškiai matė kovo 
27 d., 1976. 

Balandžio 23 d.. 1977, Grandi
nėlę matys Montrealis. 

I 
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mažai rašyta apie paskirus LRD pralenkia. Mat, Nijolės ofortai 
turi daugiau išradingumo: 
siurprizų, grakščios linijos neti
kėtumų. O piešia ji laisvai ir ge
rai. Tuo tarpu medžio raižiniuo
se tas jos malonus ir geras pieši
nys kažkur prapuola. 

Bet jis vėl atsiranda jos tiesio
giniuose gamtos piešiniuose ~ 
vr—/.u,, -> r v r t 0 v a ^ a nt0f>s. 

$1 
In IHyMMfc 

•> -N - 5 2 0 . 0 0 0 
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Viską sumuodamas, užgiriu 
Nijolės Vedegytės - Palubinskie-
nės gražias pastangas ir žaviuosi 
jos talentu. Ir manau, kad Nijo
lė turi tikrų galimybių parodyti 
dar daugiau. 

Parodą surengė New Yorko 
Kultūros Židinvje vyr skaučių 
Židinys "Vilija" š.m, spalio 30-
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Lietuviškas šviesulas pabaltieaų 
koncerte 

i į ^ y r ;*-*. 

STASYS LIEPAS fc "' 
Pilnas indas garsiai nežvanga. 

Šitaip mano parafrazuota mū-ų 
žinoma liaudies patarlė gali ge
riausiai apibūdinti 
Anglijos Pabaltiecių 

rao savybėmis. O pasigėrėti joje 
buvo galima labai daug kuo. 

Man dar ir dabar aiškiai te-
Naujosios j beataidi jo nuostabiai atlikta 
draugijos | Bee*hoveno Sonatos op. 26 tre-

jau aštuonioliktą sezoną dirba-j čioji dalis (laidotuvių maršas). 
mą ir viešajame Bostono forume j Tai buvo tikrai vyriškas karžy-

vagą įrėžusi kultūrinį j gio gedėjimas. Kiek čia liejosi 
tauraus liūdesio ir kieto ryžto be 
jokio sentimentalaus verkšleni
mo! Ir solisto fortepijonas daina
vo puikiai kylančiais kreščen-
dais, dainavo. lyg vialančelė. 
Tiesa, šios sonatos ypač pirmos 
ir ketvirtos dalių beklausant, kar
tais gal ir smelkdavosi abejonė, 
ar solistas išnaudojo visas pro
gas gaivališkam dramatizmui iš
kelti arba pirmos dalies variaci
jų dinamiką dar didesniu ritmo 
[vairavimu papuošti. Tačiau, 
antra vertus, atskirų vietų per 
ryškaus suefektinimo galėjo būti 
ir sąmoningai vengta, bendro 
plano vieningo integralumo sie
kiant? 

Dar ryškiau savo dramatinės 
išraiškos galimybių skalę pianis
tas atskleidė Prokofjevo sonatoj 
Xo. 3. Bolševikų revoliucijos ver
petais sūkuriuojančio Rusijos 
1917 m. gyvenimo įvykiai komp. 
Prokofjevui buvo karštas impul
sas Šios sonatos neramaus polė-

gilesnę 
darbą. Be jokių fanfarų i 
:amirkio triukšmo ji čia kasmet 
surengia tris, kiekvieną Pabaltijo 
•tautų skyrium reprezentuojan
čius, beveik visuomet išskirtinai 
aukšto meninio lygio koncertus. 

Šio sezono antrasis jos koncer
tas, įvykęs š.m. lapkričio mėn. 
14 d. First and Second Church 
salėje, kuriame savo pianistinį 
meną manifestavo lietuvis Vy
tautas Smetona, vėl buvo proga 
tų koncertų reputacijai dar aukš
čiau pakilti. 

Rečitalio programa taip su
klostytą, kad jis virto lyg ir tri
jų muzikos galiūnų: klasiko Lud-
wig van Beethoveno (Sonata in 
A-flat major, op.26). neoklasiko 
Sergej Prokofjevo (Sonata No. 
3 in A-minor, op.28) ir roman
tiko Frederiko Chopino (Sonata 
in B minor, op.58) sonatų vaka
ru, paįvairintu dar mūsų Mika
lojaus Čiurlionio šešių miniatiū
rinių .pjesių (Lakštingala Op. 19 
No. 3. ir penki preliudai: Op.7 
No. 4 ir 2, op. 20 No . 3, op. 
16 No.. 3 ir Op . 21 No. 1). 

Savo milžinišku .pasisekimu 
praėjusiu rečitaliu Vytautas Sme
tona įrodė, kad jis yra greit be
kopiąs į profesionalinio pianiz-
mo aukštumas. Bandykime pa
analizuoti, kurioj vietoj jis dabar 
ten yra*.. 

Visiškas pianistiškos technikos 
apvaldymas — tai pirma būti
niausia sąlyga meistriškumo sie
kiančiam pianistui. Vytauto 
Smetonos technika impozantiš
kai tvirta, preciziškai švari, bri-
liantiškai skaidri ir smulkiai niu
ansuota. Muzikinių frazių bei 
ilgesnių periodų kreščendavimo 
ir filizavimo dinamika stiepiasi 
prilygti balso kantilenai. 

Antra, gal dar rafinuotesnė 
sąlyga meistriškumo siekėjui yra 
turtinga įgimtos muzikinės intui
cijos dovaną. $has subtilus intui
cijos' faktorius talento techniką 
sudvasina, . nurodydamas . ..Jai 
aukščiausio muzikinio įprasmi
nimo gaires. Muzikinės intuici
jos bals© pajėgumas, gaivališku
mas, visuotinumas pagrindinai 
nulemia telento apimties didu
mą bei jo meninį maštabą ir 
įduoda jam raktą publikos užka
riavimui. Žinoma, mūsų solisto 
atveju ffksliai išnarplioti, kas ir 
kiek jo interpretacijoje puikios 
mokyklos kruopščiai įdiegta ir 
kas jo paties intuicijos spontaniš
kai įžiebta, yra, gal būt, neįma
noma. Viena tik aišku, jog be 
stambesnių tokios savo autentiš
kos intuicijos išteklių jo interpre
tacija šitokiame rečitalyje nie
kad nebūtų pajėgusi apsireikšti 
tokio brandumo ir net išbaigtu-

''JtHmffi*"-' 

Me fi^UViC Lisiv ->J Nuot rauka Eugenijaus Būtėno 
(Iš lietuvių fotografų parod os Jaunimo centre, Chicagoje) 

Paminklas aktorei 

kio ir siausmo temoms sukurti. 
Brandi, abiejų rankų vienodai 

Prigijo mūsuose liūdna, bet ir 
gera tradicija leisti savų aktorių 
paminklines, rečitatyvines plokš
teles. Liūdna tradicija, kadangi 
susigriebiam tokias plokšteles iš
leisti, kada aktorius jau yra iš
keliavęs amžinybėn, jau miręs. 
Gera tradicija, nes aktorius ir po 
mirties bent savo balsu pasilieka 
mūsų tarpe, pats pasistatydamas 
t uo labiausiai išliekantį pamink
lą. Visai neseniai pagarbiai len-
tynon pastatėm pomirtinę Leone 

aktorės įnašas buvo taipgi metų 
metais "Margučio" radijo "Pel
kių žiburėlio" literatūrinėje va
landėlėje. Atsidėkojant, ši Dalios 
Juknevičiūtės plokštelė yra iš-

pajėgi pianisto technika, atliep- Barausko plokštelę, o dabar prie 
dama jo gyvam kūrybinės intui- j J°s glaudžiame tokią pat Dalios 
cijos balsui, bendroje sąveikoje Juknevičiūtės. 

Išeivijoje, ypač Chicagoje. 
daug kas esame aktorę matę ir 
girdėję scenoje. Visada ji buvo 
palanki grožinės literatūros, 
ypač poezijos žodžiui. Įvairiomis 
progomis, kieno nors prašoma, 
mielai sutikdavo padeklamuoti 
ar paskaityti. Didelis šios rūšies 

ištryško galingu Įspūdžiu. 
Tokio masto pianistui, kokiu 

yra Vytautas Smetona, šešios 
Čiurlionio miniatiūrinės pjesės 
tebuvo tik poilsio atgaiva. Ban
dydamas ištrūkti iš penkių paei
liui skambinamų preliudų homo
geniško monotoniškumo, jis 
puolėsi išnaudoti visas galimas 
priemones, net nuosaikų sudra-
matinimą, didesniam jų indivi
dualumo paryškinimui išgauti. 
Bet ar nebūtų buvę tikslingiau, 
iš Čiurlionio porą preliudų, taip 
sakant, nuvogus, dar blykstelėti, 
sakysim, kokiu šviesesniu mete
oru, kad ir iš kurio nors šiolai-
kinio mūsų kompozitoriaus su
krauto aruodo? 

. » 
Sekant nerašytą tradiciją, so

listo rečitalio .pabaigai paprastai 
^asūenkamas. ioks .veikalas, .kuris 
geriausiai reprezentuotų meninin
ko pasiekimus. Vytautas Smeto
na užbaigė savo rečitalį F . Cho
pino trečiąja B minor sonata. 
Šiuo vieno didžiausių Chopino 
kūrinių atlikimu pilną salę už
pildžiusių klausytojų vaizduotėje 
Vytautui Smetonai buvo jau ga
lutinai įteikti stambaus talento 
pripažinimo kredencialai. Pasku
tinė ketvirtoji šios sonatos dalis 
yra neabejotinas šedevras ne tik 
Chopino, bet ir visoje romanti
kų kūryboje aplamai. Jos galva-
trūkčiom lekiantis dramati 
nis, herojinis grandioziškumas, 
sprogstąs lakių perlinių' pasažų 
pabirimais strimgalviškame tem
pe, mūsų solisto atlikime visiems 

Dalia Juknevičiūtė (1935-1975) 

suteikė retos meno šventės išgy- ir. mažesnių satelitinių šio kraš 
.venimą. Įkaitinti koncerto, daly-j to žvaigždžių orbiton patekti, — 
viai atsilygino jaunam pianistui su liūdesiu turi konstatuoti vie 
didžiulėmis (mūsų instrumenta
listams visai neįprastomis) del
nų ir Šauksim: ovacijomis, o ge
raširdis solistas, savo ruoštu, ne
pašykštėjo jiem net trijų bisų 
(Debussy Serenada ir po vieną 
Rachmaninovo etiudų bei Chopi
no mazurkų) . 

Kai, pasverdamas Vytauto 
Smetonos talento jau tolokai pa-
"sistūmėjusią raidą ir jo tolimes
nio išsivystymo perspektyvas, 
imi svarstyti, ko jam dar labiau
siai trūksta. tad i s galėtų nors 

ną pagrindinį, gimimo jam pri
mestą, trūkumą. Visišką trūku
mą semitiško kraujo... 

Gyvename laisvės krašte, ku
ris yra modelių modelis visoms 
demokratinėms laisvėms. Tad ar
gi nėra jokios vilties, kad demo
kratėjimo procesas kada nors pa
liestų ir šią diskriminacinę salą? 
Tada šis mūsų savo aiškia vi
dujine šviesa dar tik kuklioje 
aplinkumoje tespindintis šviesu-
las galėtų sužėrėti ir akinančio
mis didžiosios scenos rampų švie
somis. 

leista "Pelkių Žiburelk)". 
Plokštelėje yra jos įvairių re

čitalių tik atsitiktiniai įrašymai, j 5 
Gyvam aktoriui esant, papras ta i !5 
tokie įrašymai daromi specialio- ; S 
se plokštelių gaminimo studijo- Į S 
se. pasitelkiant tobuliausią apa- į 5 
ratūrą. Tada ir rezultatas įma- ± 
nomas šimtaprocentinis. Kitaip H 
atsitiktiniuos įrašymuos, kai gir- S 
dimas net publikos nusikosėjimas E 
ir pan. Bet šiuo atveju ir tie pa- E 
šaliniai garsai plokštelei neken- E 
kia, atvirkščiai — jie lyg ir u ž - " S 
lygina tą atsiskyrimo bedugnę — | E 
aktorė tada dar labiau pasilieka j E 
su mumis. Šitokį situacijos kon- S 
tekstą turint galvoj, čia minima j E 
Dalios Juknevičiūtės plokštelė 
priimtina be priekaištų. 

Metrikinis plokštelės aprašas 
yra toks: plokštelė pavadinta 
"Skaito Dalia Juknevičiūtė"; iš
leido "Pelkių Žiburėlis"; viršelis 
Albino EIskaus; I pusė — Vin
cas Krėvė Mickevičius "Gilšes' , 

ištrauka (įrašyta 1967 m. LI su
važiavime Philadelphijoj); Jani
na Degutytė ("Eilėraščiai" (įra
šyta Margučio studijoj 1971 m . ) ; I 
II pusė — Liūne Sutema "Bad
mečio" ciklas (įrašytas 1972 m. 
Margučio studijoj); Algimantas 
Mackus "Eilėraščiai" (įrašyta 
1973 m. Margučio studijoj). 

Nežinome, kas šių dalykų pa
rinkimą nulėmė: ar tik jų, o ne 
kitų turėjimas, ar jų įskaitymo 
gerumas ar temos? Bet tai, ką 
girdime, klausyti labai malonu, 
jauti aktorės ir skaitomo auto
riaus tamprų, subtiliai išieškotą 
ryšį. O Vinco Krėvės "Gilšė" 
tiesiog rekomenduotina pasiklau
syti lituanistinių mokyklų kla
sėms, kada jose būna kalbama 
apie Krėvę ir jo kūrybą. 

Plokšielę galima įsigyti iri (gruodžio 5 d.) 3 vai. p.p. Play-
"Drauge", jos kaina 6 dol. houso salėje, 2515 W. 69th St. 

Šia proga tenka priminti, kad Programą atliks: \er i ja Linkevi-
mirusios aktorės Dalios Juknevi-. čiūtė. Bernardas Prapuolenis, 
eiūtės prisiminimo popietė įvyks- Liūne Sutema ir Nijole Mar
ta Chicagoje šį sekmadienį I tinaitytė. k. brd. 
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Į Per Angliją greičiau, geriau, pigiai J 
[KALĖDINES DOVANOS j 
| Siuntinys 2 1976. Į 

Vyriškam arba moteriškam paltui vilnonė angliška medžiaga. E 
E arba vilnonė labai gera eilutei medžiaga su įaudimu •"A!: wool made = 
= in England": crimpleno medžiaga moteriškam kostiumėliui, arba E 
E crimpleno medžiaga dėl dviejų suknelių: 1 vyrišk. nailono išeiginiai S 
S marškiniai; 1 vilnonė gėlėta arba su ornamentais skarelė; 2 poros E 
: vyriškų arba moteriškų storų nailoninų kojinių; gėlėta crimpleno E 

E medžiaga suknelei. 
Kaina su muitu ir persiuntimo išlaidomis $160.00 E 

E l šj siuntinį da r galima dadėti prekių 10 svarų svorio. Bet čia pri- E 
E mename, kad į siuntinį galima dėti tik 12 metrų medžiagų, išskyrus S 

dirbtinį minką, kuris į šį skaičių neįeina. E 
Žemiau siūlome keletą populiaresnių dovanų. 

Dirbtinis minko kailis 1 moteriškam paltui $80.00 E 
Jeans "Wrangler", vyriškos arba moteriškos . . . . 36.00 E 
Vyriškas arba moteriškas nertinis 24.01 E 
Geresnės rūšies nertinis 32.00 E 
Kojinės, vyriškos arba moteriškos, nailono 2.25 = 
Tights 3.50 E 
Crimpleno medžiaga, tinka kostiumėliui arba suknelei, į 

kaina už 1 metrą 9.80 E 
Vilnonė medžiaga suknelei. Kaina už 1 metrą . . . . 10.00 E 
Nailono apatinis 9.00 E 
Vyriški nailono marškiniai 10.00 = 
Geresnės rūšies marškiniai , 15.00 E 
Lietsargis, telescopic 12.00 E 
Vilnonė skarelė 11.00 E 
Angliška vilnonė labai gera 1 eilutei medžiaga . . . . 50.00 S 

Šios kainos y ra su įskaičiuotu nauju muitu. E 
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiunčia- į 

me palikimus į Lietuvą ir kitas šalis. E 
E 

BALTIC STORES LTD. j 
11 Lcndon La ne. Bromley, Kent. 

Tel. 01 739 8734 arba 01 460 2592. I 
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MES STENGIAMĖS DUOTI LIETUVIAMS GERIAUSIA 
PATARNAVIME IR GERIAUSIAS PIRKIMO SĄLYGAS.* 

ĮSIGYKITE LABAI PATVARIA IK EKONOMIŠKĄ 
SUSISIEKIMO PRIEMONE. 

A t v y k i t e p a m ė t y t i 
Naują 1977 mažą Chrysler 
ekonomiška iki 22 mylių galionu $4,950.00 

^MUIIinililIlilHllilIlIlHllllllilIlIlIlIlIlilIlIlHIUIIIIIIIIiimilllllinillllllllllllilIlilHHIIIIilIlIlIilIlIlHllllil 

i g i * 
IIIIIIIllIIIIIIIIIIIIilL= 

viiiiiiinmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiiHiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiuiEiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiur 

I ^ - ^ A TVERAS 
J* 264* 

lllllllMIIIIIIIIIIIIIHIIIIMIIII 

co.- . - - . - _. ! - • p i - - - - - - : 

Pardavimas ir hti* TUV 
LAIKRODŽIAI H£ BRANGENYBES 
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Dovana, Dovana: 
KALĖDOMS IR KITOKIOMS PROGOMS GERIAUSIA DO
VANA Lietuvių Fondo jubiliejiniai sidabriniai medaliai. Jų 
jau nedaug liko. Kaina sena. Geras investavimas. 3-jų Lie
tuvos prezidentų $12.50, Mindaugo $15.00, dėžutė $3.00. Paš
to išlaidoms vienam medaliui pridedama S1.50. Užsakymai 

| ehraCMtmi L F : 2422 W. MARQUETTE RD., CHICAGO, IL 
* 60S2S k a r t u priaiim&ant ir čekį, išrašytą I i thuanšan Foun-
U dation vardu 

V 

v 
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Cordoba 2-Door Hardtop 
Sutaupysite iki $1,500 pirkdami 1976 metų Chrysler ar Plymouth. 

Turime jaunuoliams maginu: Cartfflac, Bnkk, Pontiac, Oldsmobūe ir 
kitų, taipgi importuotą, {vairių kainų. Pradedant nuo $100. Mūsų dirbtu
vėse prityrę mechanikai pataisys karoserlįa (Body), sparnus (Fenders) Ir 
sureguliuos motorą 

7 „ l H l S BALZEKiS M&'ORS. iu iu S A':ue- V! . 
Seniausias automobilių pardavėjas Chicagoje, gerbiamas viri 30 metų. 

D E U I KALĖDŲ D O V A N A ! 
A R T I M I E S I E M S ( 

"dainavimas visada gyvas ir pilnai i 
jausminiai pergyventas" 

Jeronimas Kačinskas | 

-:s,s5---?- e sią plokštelę jau į 
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Chicago, 
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i 63rd 
Illinois 
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L0 AN A SS0C 
B. R. PICTKEEWICZ, Prez. 

2555 West 47th Street Tel. LR 3-1083 
PLENTY OF FREE PARKTNG PLACE 

. , . , . » ~ . ~ . PIRMAD. b- KETVTRTAD. — 9 v. r. iki 8 T. V. 
V A L A N D O b : AXTRAD. Ir P"E>TKTAD. — 9 V. ryto Iki 5 v. • ak. 

8EŠTAJD. 9 v. r. iki 12 T. d. — Treetad. uždaryta 

. I M I : 

Kaina 6 dol... plius 5Q centų 

persiuntimo išlaidoms 
IIIIIIIIIi:ilt:.nyuilll.U^IMIMtlllllllliiiilllMIIIIIIIIII|UMUIIII1l|flfl# 

73A% 
i Mokama* a i 6 m. 

certifikatos. 
jj Minimam $1.000 

j PINIGAI ĮNEŠTI IKI 

6** 
Mokama už 1 m. 

certrffcatus. 
Mkliraam $1,000 

5*/4% į 
mokamas oi fl 
Investavimo 1 
sąskaitai. * 

15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 7 
, Dividendai mokami kai 3 mėnesiai ^-^ -J 
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KALEDC 
Nepasakytume, kad nuc 

ledų ligi Kalėdų būtų lab 
gas tarpas. Nepamatai, ka 
vėl reikia vienas kitam 1 
laimės, parašyti po atviru 
taip pat girdėti, kaip gražiai 
ba giesmės, linkinčios ra; 
lietuviškai ir angliškai. O t 
mybės palinkėti būtinai 
ypač reikia palinkėti geros « 
kurios, kaip pernai "Kė 
rašė, mūsuos dar yra. Lai! 
šitaip mano: 

''Mūsų * ramybė'" tetruri 
vieną ar dvi Kalėdų diena 
sėdime prie vaišių s:alo ir 
prisisotinę saldžiai sapnu* 
kad esame atlikę milžinišk; 
riotinę pareigą. 

Švelni ramybė ap';.:ubia 
dar ir kitą dieną, kai man 
atstumiame aukos prašanči; 
ką, o padidiname banke s? 
savo praturtėjusių vaikų 
miesto iždo vargo dienai". 

Labai ramūs mes jaučia 
tada, kai už durų ant Ii 
spirginame savo artimą, k 
visiškai pajuosta ir susiraitė 
nio pavidalą. 

Mes ramūs, jeigu iš vis 
ninės veiklos pavyksta pro 
kalines duris išstumti už ss 
besnį ir energingesnį kon 
tą. 

Ramūs net tada, kai dėl 
savanaudiškos veiklos sky! 
pūlius viena ar kita kultūr 
patriotinė organizacija, ka 
doje sąmoningai sukeliam 

KODĖL — TODE 
— Kodėl negalima p 

prieš pusantrų metų pas 
je pirtyje D. Ročiaus tar 
me ūkyje? 

— Todėl, kad neveikia 
zacijos tinklai. 

— Kodėl neveikia t ie t 
— Todėl, kad s t a t y t 

— Telšių KMK — nesi 
perpumpavimo stoties. 

— Kodėl neveikia ta 
— Todėl, kad jos si 

apsėmė gruntinis vandu 
— Kodėl jis apsėmė? 
— Todėl, kad blogai i 
— Kodėl blogai izoli 
— Todėl, kad šioje p i r 

galvojo praustis Telšių 
darbuotojai. 

— Kodėl jie negalvoja 
— Todėl, kad ja naud 

žemdirbiai, gyvenantys 
namuose ir baigiamam 
96 vietų bendrabutyje. 

— Kodėl čia minin 
bendrabutis? 

— Todėl, kad nesutva 
kanalizacijos tinklų, \ 

rių prijungtas ir bendrai 
gyventojai negalės nau< 
tik vandentiekiu, bet i 
ta is . 

— Kodėl gi negalės? 
— Todėl, kad Telšių I 

stovai čia nesiruošia g) 
Telšių rajonas A 
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rujos piautynes, kuriose pro "di 
nių", "kvailį", "neišmanėlį" 
"išdaviką" negirdime jokio k 
kultūringo žmogaus lūpom pri< 
rinto žodžio. 

Ką mes besugriautume, bež 
šmeižtume, kiek bendram poli 
niam ar kultūriniam darbui 1 
pakenktume, — esame visiš-1 
ramūs, nes šventai tikime, k 
tiktai mes, ir tik vieni mes esaj 
"geros valios žmonės". 

O, kad savo gera valia užsičiai 
lų nepraustaburniai, nusiler 
tų sartro artimui išdidieji ir i 

iŠtų išsipūtėliai". 

Taigi, gerų linkėjimų ir ge 
valbs netrūksta, O jei kam trū 
ta, tai tam geros valios kiti ; 
spaudą įpila, kad net per pak< 
šį ta gera valia veržiasi. O je 
ramybės kam nors pritrūksta, 
taip pa: galima jos artimui 
teikti, užduodant švelniai į spr; 
dą. 

Malonumas klausyti gra 
giesmių, linkinčių viso 
džiaugsmų, bet dar maloni 
kai ramybę pats gali kitam 
teikti, teigdamas, kad jei jis r 
ko nesupranta, tai tegu nusi 
mina. Nepasakytume, kad ži 
nių linkinčių kitam ramybės 
taikos nebūtų, jų yra daug 
negu reikia, ir vienas kitą mi 
kaip tik tos taikos linkėdami, 
džiu, visus metus, nuo Kalėdų 
gi Kalėdų, linkime vienas kii 
ramybės, vis bekovodami, kad 

.y ~» 
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Bernužėliai ir merguže 
Chicagoįe minint L. Rėzą 

A. Maciūnas pacitavo Rėžo: 
rašytą dainą: 

I?bėg išbėgo 
R Rusnės kiemo 
Du jaunu žveiytėliu. 
Jie leido leido 
Plonus tinklelius 
Padumo vidurėly. 
Ta pačia tema poetas A. 

taiti9, kad nebūtų šiais m 
išsilaisvinimo metais moteri 
skriaudos, sueiliavo: 

Išbėg, išbėgo iš Rusnės kair 
Pulkelis mergužėlių: 
Viena su Maikiu, kita su 

Ch 
Trečia su juodužėliu. 

KAS MOKO VAIRUOT 

Septynerių metų vaikas 
si a savo tėvą: 

— Tėveli, kada dar ne 
vedęs mamos, kas tave mokė 
vairuoti automobilį? 
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Sveikindamas tarpusavy- smarkiai j 
įsiaudrinusius išeivijos lietuvius, Ka-
ledų Senelis siū'o jiems pasirinkti ku- Į 
rią nors is dviejų užsitarnautų kalė-' 
dinių dovanų: lazdą arba grabnyčią. 

ba pusė, bendruomeninė ar alti
nė, nusiramintų. 

Linkėkime vienas kitam ramy
bės, o kas nenori nusiraminti, tą 
stenkimės nuraminti , kam pri
trūktų geros valios, tam jos ne
gailėkime įpilti. Ramybė geros 
valios žmonėms, o kadangi visi 
sklidini geros valios, tai ramybė 
tegu būna visiems. Bet jei ir neiš
sipildys mūsų linkėjimai, tai ne-
pyksime. Jei įsipilietintų ramy
bė, būtų labai nuobodu gyventi. 
O kas gi nori nuoboduliu mirti. 
Todėl neramios ramybės linkime 
visiems, tikėdami, kad vienas kito 
nuraminimų netruks ligi kitų 
Kalėdų. 

D . J. 
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IDEALAI IR PINIGAI 
LF PASITARIME 

Lietuvių fondo vadovų pasi
tarime su kultūrininkais lapkri
čio 11 d. Jaunimo centre, Chiea-
goje, įvyko pasitarimas. Iš to pa
aiškėjo, kad viskas vyksta taip, 
kaip jau poetas Ant. Gustaitis 
prieš kelerius metus eiliavo: 

I sveikatą geriam alų, 
Pilam Čerką ant ligų, 
Mums netrūksta idealų, 
Mums tik trūksta pinigų. 

Visi buvo pilni sumanymų ii 
idealų, tik gaila, kad Lietuviu 
fondas dar ne taip pilnas. 

BLOGA NUOTAIKA 

Gyvenimas ka r t a i s numu& 
ūpą. kai. sakysim, siuntei vai 
ką ketverius metus į "higr 
school" i r pagaliau patyrei, joj 

, kaip I t a v o kanarėlė žino daugiau žo 
diių, 

MOKSLAS, MENAS, U T S R A T t 

M IŠKRITO IŠ AKIRAČIŲ 
"Drauge" š. m. rugsėjo 8 d. | 

idoje rašoma: 
' 'Baigdami mes nedrįstame pa-

nerkti i r tų lietuvių studentų, 
u rie, atvykstant prezidentienei, 
ėjo su mažomis ir kukliomis 
?monstracijomis prie amfiteatro 
i įrašais plakatuose "Tell Jer-
r, VVe Won't Forget Helsinki", 
ai senieji tylėjome ir plojome, 
e drąsiai pasakė tai, kas visiems j 
etuviams yra skaudžiausia". 
"Akiračiai", spalio mėn. nume-

r kažkokio liūdnumo pagauti, 
ar t ina: 
"Prieš atvykstant Mrs. Ford, 

edidelė lietuvių studentų gru-
ė vadovaujama L. Kojelio iš Los 
ngeles piketavo priešais amfite-
trą su užrašais. "Pasakyk Jerry, 
ad mes neužmiršime Helsinkio", 
trodo, kad mūsų "establish-
įentui" tokie pikietai nepatiko. 
)aug kas tuos studentus barė ir 
et komunistais pravardžiavo, o 
)raugas aprašydamas šią šventę 
et nedrįso to įvykio paminėti, 
ors amerikiečių spauda į tai at-
reipė dėmesį. 
Taigi, išėjome lygiom — ame-

Lkiečių spauda nepaminėjo to, 
as mums rūpėjo (kultūrinė šb-
ių šventės pusė), o mūsų spau-
a nutylėjo tai, ką amerikiečiai 
astebėjo". 

Na , ir ką tu pasakysi, "Akira-
iai" trenkė tiesą, kad net patiems 
kys aptemo. 

... 
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Ve skaitytojo, bet rašytoje bi&tiotefcoį: "1 
įkaičiau? As jas visas parašiau". 

GERAS PATARIMAS 
T A L E N T O REIKALU 

Vienas redaktorius patarė Mar 
<ui Tvainui nesakyti žmonėms, 
<ad jie netalentingi. 

Markas Tvainas jo paklausė 
ir vienam nevykėliui literatui pa
rašė tokį atsakymo laišką: "Ger
biamas pone! Rašytojams reko
menduojama valgyti žuvį todėl, 
kad joje yra daug fosforo, taip 
reikalingo smegenims. Šiuo me
tu aš negaliu tiksliai pasakyti 
kiek žuvies turite suvalgyti, bet 
jeigu ir kiti jūsų kūriniai tokie 
pat, kaip tas, kurį man atsiun
tėt, manau, kad dviejų vidutinio 
dydžio banginių visiškai pa
kaks". 

KAS TIE ARABAI 

"Naujienų" lapkričio 8 d. ve
damajame rašoma: 'Visos dides
nės Amerikos lietuvių politinės 
grupės ir fraternalūs susivieniji
mai sudarė Amerikos Lietuvių 
Tarybą, nustatė jai gaires, išdės
tė pagrind'nius principus ir ryžosi 
didesniems arabams". 

Gaila, neparašė kas tie arabai. 

• < ^ ^ " 

— Mamue! Naujas rekordas. Nusi
maudęs Jonukas prarado pusę kiiogra-

RA 

V. 
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J>IE RINKIMU PASEKMES 

Kažin kas paklausė mėsininką, 
jis begalvoja apie rinkimų re-

Itatus. Tas atsakė: 
— Sėdu į vis tą patį automobi-
dirbu tą pat darbą ir namo 
kstu vis su ta pačia žmona. Ta i 
ks čia skirtumas? 

James P. Sullivan 
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[NCLAIR LEWIS PASKAITA 

Amerikietis rašytojas Sinclair 
;wis turėjo skaityti paskaitą bu
liui universiteto studentų, ku-
! ketino muštis į literatūrinę 
trjerų. Rašytojas pradėjo pasi-
tlbėjimą, klausdamas: 

— Kiek iš jūsų tikrai žada bū-
rašytojais? 
Visų rankos pakilo. 

— Jeigu šitaip, — tarė Lewis, 
įdėdamas atgal kišenėn savo 
jrašus, — tai aš jums patariu 
ti namo ir rašyti. 

PATARIMAI 
VAŽINĖJANČIAM 

AUTOBUSAIS 
Jei nori niekuomet nepakliūti 

D ratais, o sėkmingai nuvaikš-
oti žemėje iki tau skirtos paš
utinęs valandos ir apturėti nau-
ą iš to, tai: 

a. išlipęs iš autobuso, nepulk 
iek kojos įkerta n u o jo, o ap
žiūrėk, ar kas neištraukė pini-
inės; 

b. eidamas keliu, kur nėra ša-
igatvio, eik pačiu krašteliu ir ta 
use, ant kurios rankos kabo laik 
odis, nes jei mašina ir užklius, 
ai bent nesukuls laikrodžio; 

c. pamatęs sustojime stovintį 
utobusą, kuris tau reikalingas, 
•et, būdamas kitoje gatvės pu-
ėje, neskubėk prie jo kaip be 
;alvos, o sustok ir apsičiupinėk, 
r neturi smulkių kišenėse, ku-
ie, bėgant per gatvę, gali išsi-
•arstyti. 

P.S. Jei šitie patarimai nė vie-
lam pėsčiajam nepadės,tai,įsigi-
ę auto ar motomobilį, galite už
važiuoti ant šio patarėjo. Iš anks-
o dėkoju! 
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I taipgi nedaug buvo ramybės. 
Piešinys Z. Petreikio 

NEBIJO IB 
"Dirvoj" spalio 28 
' 'Dabartinė šeima 

terį. Seimą neleidžia 
sokeriopai varžytis si 
si priedai prie ištel 
terš pavardės "Mr 
dingti. O lietuviuose i 

Tačiau kitos mote 
bijo ir šalia pat toj 
voj" solistė Aldona 
net dvi ienes, Stemp 
dienė. 

ENTUZLAZM 
PATRIOTIZMO 

"Dinoje" lapkriči 
Juodvalkis rašo ar. 
fondo balių kon 

"Po, palyginti, trun 
sveikinimų, orkestrą 
tuvišką suktinį, tik c 
do nei vieno šokėjo". 

ĮRAKINAMA AMBASADA 
MASKVOJ 

eseniai lankęsis Maskvoj 
^ u s pasakojo, kad tenai J . 
Valstybių ambasada niekad 
akinama, 
— Vis da r niekas ten vogt 
ilaužia, — aiškino žmogus. 
Mat, Maskvoj už įėjimą 
erikos ambasadon didesnė 
smė, negu už įsilaužimą. 

P Y G L I U O T E N Ė S MINTYS 

— Doras žmogus be reikalo 
ukčiauja, 
— Tavo darbo svarba šian-
i gali būt i vertinama kaina 
įpiuterio, kuris rytoj tave 
:eis. 
— Paklausus dantistą, kodėl 
tia tiek daug darbo dan-
s pataisyt i , j is pasisakė per-

naują namą. 
— Iš pa t i r t i e s žmogus retai 
La tur i t iek naudos, kiek iš 
ąsčio. , 
— Pasisekimas yra nelygi-
it apat in ia i baltiniai: juos 
ime, r į rodydami jų^ 

Dr. Herb True 
— Laimė t a i yra matyti savo 
.3 m. fotografiją, vis dar ne-
jamą savo 83 metų vyro pi-
inėj po 58 metų vedybų. 

Theodore Freese 

lituanistikos seminaro lektoriaus 
t Juozo Vaišnio veidas, susidūrus 
studentų lituanistine išmintim... 

Piešinys R. Kasparo 

BENDRARARBLAI 

Šykščios žmonos vyras naktį 
j irdo įsibrovėlį namuose. Vy-
i pakilus iš lovos, įsibrovėlis 
suko: 
— Nei iš vietos. Aš ieškau pi-
?^ 
— Palauk, palauk. — atsakė 
imininkas, — uždegsiu šviesą 
pažiūrėsim, gal abiems pa
kš rast i žmonos pinigų slėp-
Vę. 

PADYKES ADOM.AS 

Kalėdose minim Adomo vardi-
s. Apie Adomą K Donelaitis 
ip rašė: 
Ak, Adom, tu pirms žmogaus 

išdykusio svieto! 
T u su savo Ieva, sode pavasarį 

švęsdams. 
Ir gėrybes uždraustas slaptoms 

paragaudamas, 
Sau ir mums, nabagėliams, 

daug padarei vargelių. 

— Meskime iš sa' 
visokias kregždes, 1 
pavasario neatneša: 
iš avies pėdos, kad 
avimis. 

Dr.J. 

SEKANTIS PRIEŠ 

Tiktai du autome 
vavo lenktynėse M 
rikiečių Fordas ir 
čius. Fordas lengva 
tą dieną "Pravda" 

— Sovietų Mosk 
antrąją vietą tuo ta 
rikiečių automobilis 
prieš paskutinį. 

IR MAŽAS JAI 
DIPLOMĄ 

Vieną kartą paai: 
žąsis Jimmy Carter 
riešuto medelį, tad 
klausęs jį: 

— Jimmy, ar tu r 
delį? 

— Negaliu melu 
jį nukirtau, o gal i 
mažasis Jimmy. 

"Chicaj 

OKININKAI VA 
GALVC 

JAV prez. išrink' 
riešutų augintoja 
min. pirm, Faldin < 
nfnkas. Dabar la 
valstybė valdžios ] 
statys alaus gamin 
galima suruošti t 
lių. 

RUSIJOJ DVI I 

Iš teisybės, kai 
Bonko, Rusijoj yr, 
viena valdžioje ir vi 

I n e l i m i 

SPYGLIUOTIN1 

— Iš vieno ir te 
nio nebus ir kiaus 
čiuko. 

— Oro pilių st 
kuomet netrūksta 
džiagos. 

— Kai kaimyną 
recesija; kai tu be 
presija; kai žmona 
panika. 

— Psichologas ] 
ris stebi visus kitus 
įeina graži mergin; 

—Paprotys, sak; 
kšta lova, lengva 
sunki atsikelti. 

— Viską palenj 
išskyrus ryto meto i 

— Gydymo išla; 
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