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GAIVESNĖS FRAZEOLOGIJOS BELAUKIANT. 
NEGALIM BŪTI ABEJINGI DABARTIES ME

NO SLINKČIAI — POKALBIS SU VIKTORU 
VIZGIRDA.

PROF. JUOZAS ERETAS LEGENDOJE IR TIK
ROVĖJE.

HEINRICH BOELL “JUOKAUTOJAS”. 
PRANO VISVYDO EILĖRAŠČIAI.
DAR APIE NERIMĄ IR BAŽNYČIĄ.
JURGIO JANKAUS LAIŠKINĖ APYBRAIŽA 
“VIENA DIENA SU KAZIU ALMENU”.
NAUJI LEIDINIAI
KULTŪRINĖ KRONIKA.
FILMŲ ĮVAIRUMAI.
SPYGLIAI IR DYGLIAI

GAIVESNES FRAZEOLOGIJOS BELAUKIANT
Lietuva ir pasaulis. Lietuva ir ar kiekvienas pritars minčiai, kad 

išeivija. Praeitis. Dabartis. Laisvė, tas pasakymas skamba su ta pa- 
Vergovė. Okupacija. Genocidas čia įtaigia energija, kaip kad 
ir eksplotacija. Tauta ir liaudis, skambėdavo, sakykime, mūsų eg- 
Valstybė. Nepriklausomybė. Ka- zodo pradžioje ar tada, kai poetas 
pitalizmas. Komunizmas. Menas galingai, vaizdžiai prabilo “Šau- 
ir laisvė. Teisingumas. Vienybė.

Visi tie žodžiai sudaro didžią
ją mūsų politinio ir kai kada hu
manitarinio mintijimo dalį. Tai 
savotiškos ašys, apie kurias suka
si dažnas pokalbis. Užtenka pa
minėti vieną iš tų sąvokų, ir tuoj 
pat kelios galvos pakrypsta kal
bėtojo pusėn. Visi laukia ko nors 
naujo. Protavimo mechanizmas 
bematant įjungia su Lietuva su
sijusių asociacijų bei faktų juos
tą. Sąmonės ekrane blyksteli 
nuolat girdimi, tačiau be jokių 

. pastangų sakomi, išsireiškimai, 
kategoriškos premisos, nusistovė
ję silogizmai. Pavyzdžiui: “Sovie
tų Sąjunga okupavo Lietuvą; 
bolševikai engia lietuvius, perse
kioja religiją; Maskva rusina 
kraštą; naikina lietuvybę; Lietu
va yra patekusi vergovėn”. Šito
se frazėse yra daug teisybės, bet 
tuo pačiu daug retorinio blanku
mo, kadangi jos šiandien pasako
mos be didesnio užsiangažavimo. 
Joms stinga gyvybinės energijos, 
tam tikro romantinio patoso, ku
ris galėtų jaudinti ne tik mus pa
čius, bet ir patraukti kitų dėmesį.

Lietuvos problemų frazeologi
ja, reikia pasakyti, nėra įvairi, 
nei pakankamai tiksli. Patriotiš- 

/ ki lietuviai, šia tema kalbėdami, 
dažniausiai lieja savo sentimen
tus ir pasako maždaug vienodai 
sukirptus dalykus. Nuo mūsų at
gimimo laikų devynioliktame 

. amžiuje iki šio laiko Lietuvos lais
vės idėja pagimdė tūkstančius są
vokų, asociacijų ir eilę kertinių 
logiškų formulių, pagal kurias 
sprendžiame ir dabarties uždavi
nius ir deklaratyviai reiškiame 
šventą, nepalaužiamą nuomonę.

Juk niekas neabejoja metafo
riškų pasakymu “Lietuva kenčia 
po okupacinio režimo batu”, bet

►

i

Negalime būti abejingi dabarties meno slinkčiai

kiu aš tautą, GPU užguitą”. Ži
noma, kad ne.

Frazės, kaip drabužiai ar ava
lynė, kad ir patvariausios koky
bės, išsilaiko tik tam tikrą metų 

I skaičių. Normaliai vartojamos 
'praranda blizgesį, atsparumą. Ži
noma, galima vienaip ar kitaip 
atnaujinti, bet juk ne kiekvienas 
jausis patogiai su apadytomis al
kūnėmis ar su aplopytais pusba
čiais.

Blogiausia, kai su atvėsusia 
frazeologija rašome svarbius 
straipsnius ir atsišaukimus, sako
me reikšmingas, ilgas prakalbas, 
net nesisielodami, kad auditori
joje sėdi patirties ir mokslo už
grūdinti žmonės, kai kurie jau 
studijavę modernius politikos, so
ciologijos, psichologijos mokslus, 
kur skiepijamos naujos koncepsi- 
jos ir nauji dvasiniai mitai.

Išsivaduoti 
nėra lengva, 
tų pradžioje 
nės šventai 
blogų įpročių, ir kas iš to išeina... 
Lietuviams išeiviams, prisieku
siems iki savo mirties aukotis Lie
tuvai, ryžtingų rezoliucijų nepa
kanka. Norint, kad Lietuvos rei-, lagingus išsireiškimus per visą sa
kalas pajudėtų iš stagnacinės Į /o egzistavimo laikotarpį. Veiks- 
tamsos į šių laikų politinių bei mažodžiai “mes didžiuojamės... 
kultūrinių arenų psichodelinį ap- mes kovojame... mes žengiame 
švietimą, reikia gaivesnių, įspū- apsiginklavę” tarška kiekviena

iš klišių nelaisvės 
Girdime, kaip me- 
“ryžtingesni” žmo- 
pasižada atsikratyti

kultūrinių arenų psichodelinį ap
švietimą, reikia gaivesnių, įspū- apsiginklavę” tarška _______
dingesnių, o gal net keistesnių | proga, net iš gabių rašytojų lūpų, 
idėjų, lam, atrodo, turime jau- Rejkja tik stebėtis, kaip nuo tos
nų protų ir akademiškai pakilių 
širdžių. Gal jie ir galėtų prabil
ti žymiai individualiau, išraiš
kiau, panaudodami naujausius 
dvasinių mokslų sprendimus.

Bolševikinė propaganda, net 
kultūrinėje srityje, neatsižvelgia į 
savo žmonių intelektą ir kartoja 
vis tuos pačius įkyrėjusius lo
zungus, tuos pačius, dažnai me-

Pokalbis su 
Viktoru Vizgirda
Nauji metai Čiurlionio galeri

joje prasideda gerai. Taip galė
tume tarti, parafrazuodami vie
nos knygos panašų pavadinimą 
ir laukdami Viktoro Vizgirdos 
tapybos parodos, kuri Chicagoje, 
Jaunimo centre, atidaroma sausio 
mėn. 12 d. (penktadienį) 7 vai. 
30 min. vak. Pamatyti galerijoje 
dešimtis darbų vieno iš ryškiau
sių mūsų tapytojų yra neeilinis 
įvykis čionykštėje lietuvių dailės 
raidoje. Ta proga norisi čia pasi
kalbėti su pačiu dailininku įvai
riais, meną liečiančiais klausi
mais ir pokalbio mintimis pasi
dalinti su skaitytojais.

— Jūsų tapybos parodos Čiur
lionio galerijoje jau beveik išva
karėse smalsūs čikagiečiai ir kai
myninių kolonijų jos lankytojai 
iš anksto norėtų sužinoti, kokio 
žanro drobių ir kiek žadate at
vežti ChitMgon? Ar parodoje do
minuos sodrusis Jūsų peizažas, ar 
portretas? Ar tai bus kuria nors 
prasme apžvalginė Jūsų kūrybos 
paroda, ar tik pati naujausia pas
tarųjų metų tapyba?

— Praėjus kiek daugiau me
tų, gal būtų ir laikas surengti 
priešmirtinę parodą, arba, kaip 
Jūs čia sakote, apžvalginę. Bet 
darbai yra išmėtyti po artimas ir 
tolimas vietoves, todėl yra sun
kumų sutelkti įvairių laikotarpių 
būdingiausius. Bet šioje mano pa
rodoje, tarpe 42 darbų, bus vie
nas kitas ir iš ankstesniųjų lai
kotarpių palyginimui.

Keliolika portretų, atrinktų pa
gal galimybę, nepaįvairins mano 
parodos tematikos, nes, tapyda
mas žmogų, aš į jį žiūriu lygiai 
kaip į krūmą ar išsikerojusį kel
mą. Ne vieną iš nutapytų gyvų 
būtybių galėčiau pavadinti 
nature morte.
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- Dr. Vytautas Nasvytis 
“Aidų” 8-tam numeryje, 

šydamas apie Jūsų kūrybą, laiko 
slinktyje ją suskirsto į tris eta
pus, pastarajam priskirdamas ko
ne visus Jūsų pragyventus metus 
čia Amerikoje. Jūsų meno gerbė
jams būtų įdomu sužinoti, ku
rios buvo priežastys, sakysim, 
kad ir šiandieniniam etapui su
siformuoti? Ar jį lėmė bendroji 
pasaulinio meno šiandieninė 

tuščios puikybės nesprogsta par
tinių mentorių makaulės.

Toks jau bolševikų metodas — 
nuolat kelti vėją, kad piliečiams 
nekiltų savitos idėjos. Mums gi 
sekti goebelsiniu frazių kartojimo 
būdu nedera: nuo viso to juk bė- 
gome į Vakarus. Laisvame krašte 
žmonių gerovė siekiama ne šūkių 
garbinimu, bet naujų idėjų ieš-

Viktoras Vizgirda Nuotrauka K. Daugėlos

slinktis, ar Jūsų paties vidaus pa
saulis? Ir kur tada ieškoti jo iš
raiškos šaknų?

— Žmogaus metai slenka gy
venimo vagoje su patyrimais ar 
užuomarša. Nerimstančiam vi
sad rūpi nauji bandymai. Viskas 
sukasi palikimo ir naujovių ap
linkoje. Menininkas negali būti 
abejingas dabarties meno slink
čiai ir jo likimui.

Nenoras išsižadėti savo indivi
dualybės betgi mane sulaiko nuo 
blaškymosi ar staigių posūkių. 
Tenka tad ieškoti sintezės tarp 

kojimo keliu. Lengva mums sa
vaip galvojantį oponentą įsodin
ti į kreivus rėmus su užrašu 
“naivus ir idėjiškai pakrikęs iš
eivis”. Tačiau sunku nuoširdžiai, 
logiškai įsigilinti į susidariusią 
situaciją. O dar sunkiau, atstu
mus trafaretinius samprotavimus 
į šalį, siekti naujų gairių.

Jei ten, sovietijoje, nauja, radi
kali mintis partijos pasitinkama 
su nepasitikėjimu, tai čia, laisvėje, 
gaivesnių sąvokų pasirodymas vi
suomet sukelia didesnį dėmesį ir 
tuo suteikia daugiau galimybių 
mūsų kultūrai ir laisvei palaikyti.

Pr. V. 

įgimtų polinkių ir dabarties nau
jovių, kad nebūtų prarastas pra
eities gyvenimas.

Kada man nesiseka drobėje, aš 
sudedu įrankius ir klausausi mu
zikos. Šių skirtingų menų kūry
boje yra giminingų veiksnių, ku
rie padeda spręsti problemas.

Beethoveno ar Brucknerio gar
sų sąlyčiai ir kontrastai žadina ir 
skirtingas nuotaikas. Lygiai ir 
drobėje, skirtingi spalvų ir tonų 
deriniai sukelia skirtingus vaiz
dus. Čia ir prasideda abstraktiz- 
mas. Dabarties “izmai” įrodo, 
kad galima atrasti naują, bedaik- 
tinį, tarytum realios tikrovės įti
kinantį pasaulį.

Kur ir kiek atitolę nuo tikro
vės mano darbai — paliekama 
spręsti žiūrovui.

— Ne vienas Jūsų kartos ir 
net vyresniųjų (pvz. Adomas 
Galdikas) mūsų dailininkų ne
atsispyrė šio laiko abstraktizmo 
ir kitų avangardiškiausių srovių 
bangai, atiduodami dienos duok
lę ir abstraktui ir kt. Jūs iš anks
čiau savo pasirinktojo kelio į ša
lį taip toli nešokote. Įdomu, ko
dėl? Ir aplamai būtų labai įdomi 
Jūsų nuomonė apie šiandieninę 
pasaulinio meno arba pasaulinių 
ir avangardinių šios dienos sro

vių situaciją ir išliekamąją jų 
vertę. Ar šio pokario dešimtme
čių abstraktizmo, pop part, op 
art, minimalaus meno ir kitų ki
tokių srovių tvaną Jūs laikytu
mėte meno pažangos ir kuria 
nors prasme laimėjimo žingsniu, 
ar regreso ir nuosmūkio amžiu
mi?

— Dabartyje besiaučiančios 
meno srovės, keisčiausios ar ab
surdiškiausios, atliepia dabarties 
žmogaus pojūčiams. Tuo požiū
riu jos turi ir savo vertę. Iš visko 
galima pasimokyti, kas neatsi
randa be priežasties. Dabarties 
meno negalima vadinti nuosmu
kiu. Yrė tik vertybių skalė, ku
rią atseikės istorija. Visos meno 
epochos turi ir išliekamų verty
bių ir darbų, kurie eina užmarš
tin.

Avangardinių izmų maišatyje 
aš ieškau medžiagos, kuri atitin
ką mano temperamentą. Mėgs
tu ir diletantų meną, nes iš jo 
galima pasimokyti, kaip nereikia 
dirbti. Bet su visom naujovėm 
reikia susigyventi savo viduje. 
Tik taip sudorotą medžiagą gali
ma jau naudoti kaip savos indi
vidualybės padarą.

— Kokią reikšmę ir kokią ro
lę, Jūsų manymu, menas vaidins 

r žmonijos atominėje ateityje ir ko- 
| kius vaizduojatės jo ateities vei
do bruožus? Ar juose dar įmano
mi atskirų tautų ar atskirų re
gionų būdingi bruožai?

— Be abejo, ateities žmogaus 
mąstysena bus kitokia, negu mū
siškė. Jo ir gyvenimo poreikiai bus 
kitokie. Neišvengiamai tai atsi
spindės ir ateities menininkų kū
ryboje.

Kol egzistuos pasaulyje tautos 
su skirtingu gyvenimo būdu, po
jūčiais, papročiais, tol egzistuos 
ir atskirų tautų kūryba.

Materialinės vertybės, mašinų 
gaminamos, bus paprasta gyve
nimo kasdienybė, ir joks, kad ir 
atsilikęs impresionistas, nenorės, 
piešti elektrinės šluotos. Kartu tai 
bus smūgis ir Pop Art kūrėjams 
Amerikoje, kurie dabar surenka 
(tik iš neišmanančių) nemaža 
pinigo už padidintus agurkus ar 
tuščias konservų dėžutes.

Atominės civilizacijos žmogui 
bus reikalingas ir jo gyvenimo 
būdą ir apJirtką mena*
Be abejo, ateitis priklauso abst
raktiniam menui su jo visomis 
atmainomis ir naujais posūkiais.

— Turėjote progos tiesiogiai 
pažinti ir šių dienų Lietuvos dai
lininkų kūrybą. Ko ir kiek joje 
yra tos specifikos, kurią galima 
būtų pavadinti lietuviškosios dai
lės originaliu bruožu? Ir kokios 
būtų išvados, lyginant tėvynėje 
ir išeivijoje kuriančių dailininkų 
darbo pobūdį ir rezultatus?

— Lietuvoje menininkai yra 
prisirišę prie savo krašto, gamto
vaizdžio ir žmogaus. Liaudies 
meno neišsemiami turtai ir visas 
praeities kultūrinis palikimas lei
džia giliai pažinti būdingiausius 
ir per amžius susiklosčiusius mū
sų tautos bruožus. Liaudiškumas 
dabar yra tarytum kelrodis lietu
vių menininkų kūrybai tėvynėje 
Sodrus primityviškumas domi
nuoja daugelio tapytojų kūriniuo
se ar grafikos raižiniuose liaudies 
dainų, pasakų ir padavimų mo
tyvais. Lygiagrečiai išieškotos 
abstraktinio meno formos, jau su 
lietuviškos dvasios atspalviais, 
randa atgarsių tapyboje ir kitų 
dailės sričių darbuose.

Paskatos kūrybai yra sąlygos 
darbui ir intensyvus meninis 
gyvenimas: muziejų veikla, gau
sybė parodų, plačiu mastu vyk
domi taikomosios dailės darbui. 
Meninis knygų apipavidalinimas 
ir iliustracijos išugdė daug gabių 
tos srities menininkų.

Išeivijoje tik maža dalis meni
ninkų turi laimės dirbti savo pro
fesijoje be pašalinių darbų.

Bet, neatsižvelgiant į sąlygas, 
tiek senesniosios kartos, tiek ir 
jaunesnieji avangardiniai meni
ninkai, jau svetur išėję mokslus, 
tinkamai reprezentuoja mūsų 
dailės lygį JAV ir kituose konti
nentuose. Tai liudija žymių kri
tikų atsiliepimai, gautos premijos 
rinktinėse parodose, muziejų 
įvertinimas, įsigyjant darbus, tai-

(Nukelta į 4 psL)
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Prof. Juozas Eretas legendoje ir tikrovėje
"Didįjį jo nuotykį" perskaičius

DR. GR. VALANČIUS

DIDYSIS JO NUOTYKIS. Prof. 
J. Eretas tarnyboje Lietuvai. Para
šė; St. Šalkauskis, A .Skrupskelie- 
nė, A šešplaukis, J. Brazaitis, O. 
Labanauskaitė, A. Liuima ir St. 
Yla. Spaudai paruošė J. Brazaitis. 
Technikinis sutvarkymas P. Jur
kaus. Išle’do prof. Ereto bičiuliai. 
Leidinys iliustruotas, 288 psl, kai
na $5.00, gaunamas Ir Drauge.

★

Prof. J. Brazaičiui ir jo talkinin
kams (Labanauskaitei, Liuimai, 
Skrupskelfenei, šešplaukiui, Ylai ir 
kt.) priklauso didelė katalikų švie
suomenės—visuomenės padėka.
Bravo, prof. Ereto bičiuliail Jūsų 
talka sėkminga, jos darbo vaisius 
vertingas. Ne vienam, skaitant Ere
to meistriškai parašytas monografi
jas apie Šalkauskį ir Pakštą, atėjo 
galvon mintis, o kas tokią parašys 
apie jį patį. Būta ir tokių, kurie 
ne tik galvojo, bet ir veikė, o Ereto 
75-jo gimtadienio proga pereitą ru
denį jie (čia minėtieji) ir subruzdo. 
Na tai kas, kad knyga išėjo šimti
nę puslapių plonesnė ir pora do
lerių (5 dol.) pigesnė už pakštinę. 
Tai ne dėl to, kad Ereto įmintos 
pėdos į lietuviškosios žemės smilty
ną atrodytų mažesnės, bet autorių 
užsimojimas buvo kuklesnis: “pa
ruošti eilę rašinių apie jo tarnybą 
Lietuvai” (20 p.). Nagi, ir aprašo
masis tebėra gyvas gyviausias, at
seit darbų Lietuvai ir ne Lietuvai 
dar nebaigęs. Knyga parašyta sklan
džiai, intriguojančiu patrauklumu, 
skaitai su dėmesiu, smalsumo prira
kintas. Suskaičiau per 20 tipiškų ir 
nematytų iliustracijų, jau istorinių 
retų grupinių nuotraukų, ankstes
nių ir vėlesnių paties Ereto foto
grafijų. Knygoje atskleistas pilnai, 
jo tikrovė parodyta ryškiai, jo le
gendai bandoma nutraukti tariamo
sios kontroversijos skraistė. Nors 
autoriai, ypač knygos redaktorius — 
moderatorius prof. J. Brazaitis, lyg 
ir stengėsi pasekti patį aprašomąjį, 
patyrusį monografijų autorių, bet 
ne visu šimtu procentų sėkmingai. 
Ne kanonizuoti, o charakterizuoti 
yra pagrindinis abiejų Ereto para
šytų monografijų bruožas. “Nesi
rūpinkite Sokratu, o rūpinkitės tie
sa”, arba, “Žavingiausias grožis žė
ri iš tiesos”, cituodamas Šv. Tomą 
Akvinietį, pradeda Eretas savo mo
nografiją apie Pakštą. Ar taip daro 
ir knygos apie Eretą autoriai? Taip 
ir ne visai taip. O gal, rašant apie 
gyvą žmogų, mūsuose tebeveikian
čią asmenybę, tendencija padailin
ti, padažyti yra apskritai neišven
giama?

Žinoma, nėra knygoje atvirų pra
silenkimų su tiesa. To ir negali bū
ti. Tačiau žmonės, su kuriais Ere
tas Lietuvoj susidūrė, ir aplinka, 
kurioje veikė, nebūtinai vaizduoja
ma skrupulingu objektyvumu. Pil
nais idealizmo ir krikščioniško hu
manizmo krepšiais Eretas Lietuvon 
atvyko, pilnais išvyko. Jo nuopelnai 
čia gausūs, jis didėlis per se, ir nėra 
reikalo jį bedidinti, Krėvę ar Smeto
ną mažinant.

Piktais, pavojingais buvo kai kam 
anuomet visi 5 katalikų didieji, ne 
vien tik Eretas (Krupavičius, Šal
kauskis, Dovydaitis, Pakštas). Beje, 
jokiu būdu negalima sutikti su prof. 
J. Brazaičio atsakymu į klausimą: 
kas turėjo didžiausią jtaką į ano 
meto katalikų gyvenimą ir veiklą 
Lietuvoj? Jei tokiu atsakymu yra 
5-kių didžiųjų sąrašas (20 p.), 
kuriame neįrašytas Krupavičius, o 
įrašytas Kuraitis, tai tatai yra, man 
atrodo,istorinei tiesai prieštaraujan
tis nesusipratimas. Kas žino plačiau 
kuraitį? Ir kas nežino Krupavičiaus 1 
Na tai kas, kad pastarasis per ex- 
cellence politiškas. Tuo nesirūpin
kime, o rūpinkimės tiesa, istorine 
tiesa. Krupavičiaus vaidmuo ir įta
ka 1920—26 metų Lietuvoj buvo 
milžiniška tikra šio žodžio prasme. 
Patinka ar nepatinka, o tylom pra

ėjimas pro šį reikšmingą faktą, kaip 
tai daro minimos knygos redakto
rius, yra žalojimas ano praeities 
laikmečio objektyvaus vaizdo. Ši di
delė klaida gimdo daugelį mažesnių. 
Blogiausia, ji tam tikru požiūriu iš
kraipo ir aprašomojo asmens at
spaudo originalumą. Mano sampra
ta, politiškojo Ereto veido pusė (o 
kodėl jam tokios neleidžiama turė
ti?) Šalkauskio ir Brazaičio mato
ma bei aprašoma klaidingai. Argi 
dėmė jam turėti politinį krikščio
niškosios demokratijos idealą, at
seit, daugiau ar mažiau aktyviai 
pritarti krikščionių demokr. parti
jai? Eretas ne doktrinų ar idėjų 
kūrėjas — nešėjas, bet akcijos veik
los žmogus, tų idėjų vykdytojas, 
vadas. Šiuo požiūriu jis labai pa
našus į Krupavičių. Tas panašu
mas Ereto nesumažina, o greičiau
siai padidina. Nuo labai sėkmingo 
organizacijų pirmininko, nuo dina
miško visuomenės veikėjo — vado 
(Ereto), iki tiek pat sėkmingo ir 
populiaraus politinės partijos lyde
rio (Krupavičiaus) atstumas negali 
būti didelis. Kažin ar teisingai da
ro knygos redaktorius, pastatęs ap
rašomąjį arčiau šalkauskinio ab
straktumo, toliau nuo krupavičinio 
konkretumo, kuriam šis savo dvasi
ne struktūra ir stilium yra aiškiai 
artimesnis. Ereto svorio cent
ras krypsta ne į mokslininkų — 
profesorių, o į visuomenės vadą— 
oratorių, ne į teoriją, o j praktiką, 
ne j pačią idėją, o į jos vykdymą, 
ne į Šalkauskį, o į Krupavičių. Taip 
suprastas Eretas, lengviau atsako ir 
į klausimą, kodėl jis apskritai Lie
tuvon atvyko ir kokia buvo šio es
mėje dideliai dramatiško žygio — 
apsisprendimo psichologiniai filoso
finė motyvacija. Abstrdktus teore
tikas pirma filosuofuoja ir svarsto 
(quis, quid, quando,quomodo, qui- 
bus auxiliis...), o konkrečios veik
los žmogus veikia spontaniškai 
(sic!). Jis dažniausiai neklausia, ko
dėl jis daro tai, ką daro, o tik sku
bina, kad jo akcija nebūtų pavė
luota. Spontaniškumas yra priešin
gybė delsimui, kaip prokrastinaci- 
ja—neryžtumas akcijai ir veiklu
mui. Aktyvusis žino, kad jis turi 
daryti tai, ką daro, ir nebūtinai ži
no, kodėl daro tai, ką daro. Neklaus
kime nė Ereto, kodėl jis pasiliko 
Lietuvoje, nes jis nebūtinai turi tu
rėti atsakymą į šį klausimą, kaip 
dažnas mūsų ir dažniausiai neži
nome, kodėl darome tai, ką darome. 
Eretas vienus vienintelius metus 
(1923—1924), būdamas dar jaunu 
(27 m.) vyru, tebuvo Lietuvos Sei
mo nariu. Atseit bandė reikštis ir 
politinėje veikloje, kai jau visuo
meniškame darbe buvo pasinėręs 
(“Pavasario” s-gos pirm. 1922-1928 
m.). Ir už tai metami jam priekaiš
tai: kodėl tai padarei, tai neleistina 
klaida sveturgimiui piliečiui. Kam 
priekaištauti ir kodėl stebėtis, kad 
jis susižavėjo dešimtmečiu vyresniu 
Krupavičium, kurio kaip vado mag
netizmu ir anuomet visuotine cha
rizma, prisipažinkime, tuomet visi 
žavėjomės. Nutylėti, ar net gėdytis 
to po daugelio metų, reiškia — rū
pintis daugiau Sokratu, mažiau tie
sa. Vadinti tai “fatališkais atgar
siais” ir “visuotinis įsipolitikavimas 
egzaltavo” (plg. 40—41 pp.), ar tik 
nėra audra vandens šaukšte, per
dėtas dramatizavimas. Nekaltinkime 
nei savęs, nei juo labiau Ereto, dėl 
anuometinio, perdėm inertiško, — 
galvatrūkčiais įsipolitikavimo, o tik 
apgailestaukime savo nemokšišku
mą, nesugebėjimą ir perdaug jau 
žemą tuometinio politikavimo lygį 
ir kvalitetą. Pats krikščioniškosios 
demokratijos idealas anuomet žėrė
jo, šiandien tebežėri ir ateities am
žius žėrės nelygstamu vertingumu ir 
skaistumu, tik baisiai primityviškai, 
netgi mužikiškai to idealo tada sie- 
kėm; priemonės, būdai, stilius ne
buvo verti tikslo. Eretas (jis tik vie-
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ka jėga toks kitoniškumo, grožio ir 
charizmos mišinys veikia. “Tėvai, 
padėkite savo atžalynui sportuoti.

i nupirkite jiems sportiškus patukus”
— šūktelėjo Eretas gausingai mi- 

I niai Skuode 1925 metais. “Nupirk- 
į sint, nupirksim, ką gi darysim nenu- 
i pirkę, tik pasakyk meldžiamasis, kas 

tai per daiktas tie patukai” (batu
kai!) — šaukė minia unisonu, pa
siryžusi daryti viską, ką tik šis “ir- 
resistibble” vyras jiems pasakys. Ki- 
tukart vėl, nebeprisimenu vietos ir 
laiko, prabilo jis į sausakimšą salę, 
per gražius baltus dantis pagaunan
tį šypsnį paleidęs, žodžiais: “Ker
piamosios ir kerpiamieji!” Auditori
ja sustingo, laukiniška nuostaba 
akis į jį įbedusi, kai kas prunkšte
lėjo, kvapą prilaikęs, o iš “kamčat- 
kos” skriejo skardi replika: “Kam 
tas mandagumas, sakyk stačiai — 
avys ir avinai! Kitam būtų tai siau
bas, katastrofa. Tik ne Eretui! Pats 
nustebo, nutilo su plačiu šypsniu 
lūpose ir pabandė minkščiau ištar
ti, nors vis tiek išėjo arčiau kirpi
mo kaip gerbimo. Nuotykis tik dar 
tampriau pritraukė publiką į kalbė
tojo charizmos tinklą.

Štai ir trečias epizodėlis, kurių vi
sų gyvu liudininku teko būti šias 
eilutes rašančiam. Eretas užvaldė, 
burte užbūrė, tartum hipnozės tran
se, kelių tūkstančių jaunimo—pa
vasarininkų masę Šiaulių miesto 
parke 1924 metų vasarą — jų kon
greso metu. Vieną akimirką, kalbė
tojų tribūnon įšoko iš kažkur ir 
kažkoks Gasiūnas, su maža smaila 
barzdele, ir šūktelėjo dar neatsiga
vusiam, savin negrįžusiam kongre
sui: “Siūlau prof. Eretą išrinkti 
“Pavasario” sąjungos garbės pirmi
ninku neribotam — visam laikui!”

nas) būrų galėjęs atnešti į mūsų 
politiką tada naują stilių, kultūrą, 
kūrybinę dinamiką ir kvalitetą, eu
ropinį—vakarietinj kvalitetą. Būtų 
padaręs šioj srity tą patį, ką pa
darė su angelaičiais, blaivybe, spor
tu, jaunimu—pavasarininkais. Deja, 
vieni jį traukė politikos vidun, kiti 
lauk iš jos. Pastarieji laimėjo. Bet 
ar jų tik nebūta trumparegių? Ir 
kažin ar jie Lietuvai pasitarnavo? 
Ar jų bona fide pastanga atitiko 
tikrąjį Ereto pašaukimą, kurį gavo 
tartum Saulius iš šviesos prie Da
masko, ir kuris (Ereto fenomenas) 
ne taip jau paprastai ir lengvai iš
aiškinamas. Talentingas kaip profe
sorius, dar talentingesnis kaip auto
rius, o jau ir talentus prašokantis 
kalbėtojas, genialus organizatorius- 
visuomenės vadas. Sunku net įsi
vaizduoti ir prileisti, kad krikščio
nys demokratai su aktyviai įsijun
gusiu — veikiančiu Eretu jų tarpe 
(pasyvumas jam priešingybė), bū
tų pralaimėję bet kada ir betko- 
kius rinkimus Lietuvoje. Nei “tik
rosios demokratijos”, nei “gruodžio 
perversmo” 1926 metais, supranta
ma, nebūtų buvę. Fantastiškas tei
gimas?! Palaukite, neskubinkite 
prieštarauti. Ankstesniam ir pana
šiam teigimui (“jei būtų gyvas 
Dielininkaitis, katalikų politinis 
skilimas nebūtų įvykęs”), vislab 
atsiranda’ naujų pritarėjų, nors 
abiem atvejais — šaukštai po pie
tų. Nėra tokio dėsnio, kad tautos 
—valstybės politinėje viršūnėje tu
ri būtinai sėdėti grynakraujai tos 
tautos žmonės. Prisiminkime Leo 
Blum ir Mendes France Prancūzi
joj, Disraeli Anglijoj, Jogailą ir Jo- 
gailaičius Lenkijoj, Džiugašvilį Ru
sijoj. Nei rusai už gediminaičius, nei 
lenkai už “paskolintą” Ad. Mickevi
čių dividendų mums niekad nemo
kėjo. O iš Ereto potencialiai galė
jome ir gerokai daugiau išspausti, 
jo talentais pilniau pasinaudoję ir 
jį dar labiau išnaudoję polit. srity. 
Sąrašas sveturgimių, nusipelniusių 
jų “antroje tėvynėje” yra gausus. 
Ir Lietuvoje tokių turėjome nema
žą skaičių. Lenkas Roemeris mū
suose buvo rektorium, rusas Kar
savinas — profesorium, vokiečiai 
Jungferis, Studerus — profesoriai, 
o Šilingas ir Štencelis dar labiau iš
kilę, prancūzai Schmittlein ir Mata
re — profesoriai, šveicarai Sennas, 

Brenderis — profesoriai, latvis Vol
teris — prof., škote Cravvford — 
lektorė ir visa eilė kitų. O tačiau 
Ereto epizodas yra nepalyginamas, 
neturįs sau lygių. Kai minėtieji, iš
skyrus gal tik vieną Šilingą ir da
linai Roemeri, pasiliko savo profe
siniuose rėmuose, tai Eretas ėjo ir 
perėjo daugelį rėmų, jubs išsprog
dindamas. Kur tik jis ėjo, ten ribos 
—kliūtys pačios šalinosi, iš tako 
traukėsi, nepajėgdamos pastoti ke
lio jo dinamiškam užsimojimui. Štai 
ir esmė jo išskirtinumo iš kitų, šir
dis jo fenomeno. Jis nė j vieną iš 
aukščiau minėtųjų nepanašus.

“Vytis” (1926.VI.30) apie jį ir jo 
viešnagę Amerikoje tada (1926) 
taip rašė: “Sunku yra juo atsigė
rėti: jis nuoširdus, atviras, demo
kratiškas, malonus, draugiškas, kar
tu ir lietuviškas, ir amerikoniškas, 
ir kosmopolitinis, pritinkąs ir 
prie jaunimo ir prie senesniųjų, 
prie rim*umo ir prie linksmumo, 
prie prasčiokėlių ir prie inteligen
tų, menininkų; amerikoniškai sa
kant, “a real sport”, geras, gabus, 
interesingas kalbėtojas,— iš tikro, 
ypatingas tai žmogus” (222 p.). Šį 
ilgą sakinį galima būtų sutraukti 
į vieną vienintelį žodį — Charizma. 
Eretas turėjo nuostabią ir išimti
nę charizmą, su kuria jis galėjo pa
siekti viską, žygiuoti bet kur ir be 
jokių kliūčių. Demokratinėje poli
tikoje ypatingai toks nežino pralai
mėjimo. Jei jam pačiam jo paties 
epizodas yra didžiuoju nuotykiu, 
tai Lietuvos krikščionims demokra
tams jis tikrai yra didžioji pražiop
sota proga. Kitoniškumas, apie kurį 
kalba knygos autoriai, tėra tik ma
žas aspektas, tik dalinis, tegu sau 
ir reikšmingas, pagalbininkas jo 
spinduliuojančiai charizmai, kurios 
tačiau kito, daug reikšmingesnio as
pekto, autoriai, deja, neiškelia. Tu
riu galvoj pragmatišką dalyką, ryš
kų ir neginčijamą faktą, kad Ere
tas buvo ir tebėra labai gražus vy
ras. Sakykime tiesiai ir be svyra
vimų — tai gražuolis pilna žodžio 
prasme. Ne tik Salomėjai Nėris jis 
buvo žavingu princu, bet ir šim
tams moterų. O vyrai pavydėjo jam 
jo garbanų, riteriško grakštumo, ci
ceroniško iškalbingumo, džentelme

no magnetizmo. Štai keletas pavyz

džių — epizodų, kokia fantastiš- 

Jaunimas subangavo kaip milžiniš
ka banga, ūžtelėjo valiavimais, plo
jimais, viskas paskendo 4 ovacijų 
audroje. Per keliolika sekundžių 
emocijos ir entuziazmas sutrypė bet 
kokį šaltą racionalumą, žala neat
šaukiamai padaryta. 27 metų jau
nuoliui anuomet suteiktas titulas, 
normaliai tepriklausantis žilo plau
ko žmogui. Ir tik dėl to vyčių žo
džiais, porą metų vėliau ištartais, 
kad ypatingas tai žmogus. Anuo
met jis pats savo charizmos išsi
gando, nejaukiai pasijuto, sumišo. 
Dingtelėjo išganinga mintis padė
čiai sušvelninti: išsišaukė iš Kau- 

1 no kan. Dogelį ir čia pat griaus
mingai apšaukė jį “Pavasario” są
jungos Tėvu. Tėvo šešėly ir gar
bės pirmininko ugnis kiek atvėso, 
bent nebebuvo taip karšta kaip va
kar Šiaulių miesto parke. Chariz
mos vežimas vežamas žirgų, kurių 
vardai talentai, važiuoja toli, labai 
toli.

Atrodo, Eretas j savo kelionę Lie
tuvon žiūrėjo kaip į tam tikros rū
šies apaštalavimą, kultūrinę misiją, 
organizatoriaus - kultūrtregerio pa
šaukimą. Visi žinome, kaip atrodė 
Kaunas 1919 metų rudenį, Eretui 
atvykus. Galėtume išreikšti vienu 
vieninteliu žodžiu — siaubas. Į jo 
gimtinį miestą Bazelį visai, visiškai 
nepanašus. Tačiau lieso kuino trau-
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Perskaitę “Draugą"* duo
kite kitiems pasiskaityti.

kiama konkė, nei “Metropolio” vieš
bučio kiaurom grindim lakstančios 
žiurkės Ereto neišgąsdino. O neiš
gąsdino dėl to, kad jis humanistas, 
o ne karjeristas; ieškojo žmonių, o 
ne namų ar daiktų; Goethe, o ne
Bcethovenas; ekstrovertas — ne in
travertas, visuomenininkas — ne 
kabinetininkas. Tik organizuotos 
tautos kelias į progresą — pažangą 
yra sėkmingas, tik moderniai—pa
žangiai organizuotas jaunimas yra 
didžiai veiksmingas faktorius mažoj 
tautoj, tik organizuotumas įgalina 
3 milijonams disciplinuotų izraeli
tų atsispirti 100-tui milijonų pa

laidų arabų. Niekas tai geriau ne

žinojo kaip Eretas, ko labiausiai rei

kia iš karo griuvėsių anuomet pri-
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Pasinaudokite Draugo ‘Oassified’ <kvriumi

sikeliančiai Lietuvai. Pirmas jo mi
sijos žygis buvo Lietuvos kaimas ir 
to kaimo jaunimas, į kurj atsisuko 
visu savo veidu, kuriam atidavė pir
moj eilėj savo jėgas ir energiją. Vos 
tik pustrečių metų Lietuvoj pagy-
venęs, atseit vos tik padoriai kojas 
joje sušilęs, jis imasi vadovauti 
“Pavasario” sąjungai kaip jos Cent
ro valdybos pirmininkas. Per šeše
rius pirmininkavimo metus jis šią 
“jaunos Lietuvos nugarkaulio” or
ganizaciją sumodernina, suaktyvina, 
galima sakyti surevoliucina. Laba
nauskaitė, jo ilgametė bendradar
bė—padėjėja, knygoje duoda įdo
mų tos Ereto veiklos piūvį. Bene 
tai ir yra reikšmingiausia jo tarny-

(Nukelta j 4 pusl.l
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Dar apie nerimą ir Bažnyčią
Pernai mūsų (x*riodinėje 

spaudoje skaitėme keletą straips
nių apie Bažnyčią, apie jos gy
venimą ir veikimą pasaulyje.

Į Bažnyčią šiuose, daugiau — 
mažiau poleminiuose, straips
niuose žiūrima iš skirtingo taš
ko. Kai vienas kalba apie Bažny
čios esimą savyje—esmę, tai ki
tas, būdamas ištikimas egzisten
cializmo sekėjas, žvelgia visų pir- 

,-^ma į Bažnyčios buvimą žemėje. 
Vienas taigi kalba apie tai, kas 
yra Bažnyčia. Kitas bevelija kal
bėti, kokia yra žemėje Bažnyčia.

L Savo esme Bažnyčia yra die
viška. Ji yra, kaip giažiai pabrė
žia Vatikano 11 Susirinkimas, 
Kristaus avidė (Jon 10,1—11); 
yra Dievo laukas (1 Kor 3,9); 
yra Kristaus vynmedis- (Jon 15, 
1—5); yra Dievo statyba (1 Kor 

®»3, 9), kur kertiniu akmeniu yra 
Kristus (Mt 21, 42 1 Kor 3,11); 
yra Dievo buveinė su žmonėmis 
(Ap 21,3); yra Dievo šventovė, 
nužengianti iš dangaus ir pasi
puošusi, kaip Kristaus nuotaka 
(Ap 21, ls); yra Kristaus Kūnas, 
kurio galva yra pats Kristus, vi
same turįs pirmenybę, ir visą kū
ną pripildąs savo dieviškos gar
bės turtais (Ef 1,18—23), lei
džiant pasiekti Dievo pilnybę 
(Ef 3,19). Plg Lumen Gentium 
6:Cont. Decreta, Declarationes 
S. Oec. Conc. Vaticani II 1966, 
pp. 98—100.

Jei tokia yra Bažnyčia savo es
me, tai negalima kalbėti apie ją, 
kaiip apie silpną ir nuodėmingą, 
pilną nerimo ir prasižengimų; 
negalima į ją žiūrėti ir ją vertin
ti lyg ji būtų kaip kiekviena kita 
žmonių bendruomenė. Yra dide
lė pagunda daugeliui savo silp
nybes primesti Bažnyčiai. Jei 
žmogus dažnai siekia kaltinti ar
timą, kad tuo pridengtų savo 
kaltes; tai tuo lengviau tikinty
sis yra gundomas kaltinti Bažny- 
čią, kad tuo pateisintų savo silp
nybes bei klaidas ir nuramintų 
savo sąžinę. Ne aš kaltas, jei ne
su toks, koks turėčiau būti, kal
ta Bažnyčia, nes ji netinkamai 
vadovauja! Ne aš vienas silpnas, 
silpna ir nuodėminga pati Bažny
čia! Tai dažnai girdimi priekaiš
tai. Juos daro kaip tik tie, kurie 
negyvena taip, kaip Bažnyčia 

i moko; kurie yra jau negaluoją ar 
visai mirę Bažnyčios organizmo 
nariai.

Kaltinti monofizitizmu, kai 
teigiama, jog Bažnyčia yra šven
ta, dieviška savo esme ir savo 
pašaukimu, reiškia nesuprasti 
nei kas yra monofizitizmas, nei 
kas yra Bažnyčia savo esime, da
rant skirtumą tarp esimo savyje 
ir buvimo pasaulyje. Tokio kal
tinimo rimtas teologas neturėtų 
daryti, nes tai jį tikrai žemintų, 
rodant jo paviršutiniškumą ir 
poleminį silpnumą.

2. Savo buvime pasaulyje Baž
nyčia neišvengiamai turi ir že
mišką savo veidą. Ji yra sudėta 
iš žmonių, kurie, nors ir pašaukti 
į šventumą, nors ir gaivinami 
dangiškų malonių, vis dėlto nė
ra laisvi nuo silpnybių, nuo 
klaidų ir net nuo nusikaltimų. 
Bažnyčia eina žemės keliu. Ji 
naudojasi žemiškomis priemonė
mis. Bažnyčia taigi savo žemiš
kame buvime atsispindi ne tik 
dangiška šviesa, bet ir žemiško
mis spalvomis.

Nežiūrint, kad Bažnyčia savo 
buvime pasaulyje turi ir žemišką 
savo veidą, vis dėlto žemiškas 
elementas jos buvime nėra lemia
mas, nei pirmaujantis, o veikiau 
tik rūbas, tik medžiaga, kuri turi 
būti perdirbta: pašvęsta ir su- 
dievinta Kristaus mistinio Kūno

' organizme.
“Kristus, — teigia Vatikano II 

Susirinkimas, — įsteigė savo 
Bažnyčią šventą, tikėjimo, vilties 
ir meilės bendriją kaip regimą 
organizmą, ir jis ją palaiko. Že
miškoji Bažnyčia ir dangiškomis 
gėrybėmis apdovanotoji Bažny
čia, — pabrėžia toliau Vatikano

PREL. L. TULABA

II Susirinkimo dekretas, — netu
ri būti laikomi lyg būtų du skir
tingi dalykai, bet sudaro vieną 
sudėtinę realybę, kuri turi savyje 
žemišką ir dievišką elementą” 
(Lumen Gentium, 8:op cit. p. 
104). Tas pats Vatikano II Susi
rinkimo dekretas pabrėžia, jog 
yra analogija tarp Bažnyčios ir 
įsikūnijusio Kristaus. “Kaip pri
imtoji žmogiškoji prigimtis . tar
navo Dievo Sūnui kaip gyvas, su 
juo sujungtas, išganymo orga
nas, taip socialinė Bažnyčios san
tvarka tarnauja ją gaivinančiai 
Kristaus [k asiai, jo Kūno staty-, 
mui” (l.urnen Gentium, 8:op cit. j 
p. 104). Taigi žemiškas elemen-l 
tas Bažnyčioje nėra esminis, o 

| veikiau tik medžiaga, kuri yra 
Kristaus Dvasios gaivinama, ir 
kuri yra panaudojama Kristaus 
Kūnui statyti.

Iš viso to seka, kad iš žemiškų 
reiškinių Bažnyčioje negalima 
daryti galutinių sprendimų apie 
pačią Bažnyčią. Jei kur kas iš 
Bažnyčios žmonių išgyvena ne
rimą, tai dar negalima kalbėti 

I apie Bažnyčios nerimą. Jei t'kin- 
čiųjų tarpe pasitaiko silpnų ir 

I nuodėmingų, tai dar negalima 
skelbti, jog Bažnyčia esanti nuo
dėminga ir silpna. Jei išganymo 
darbe pastebima nesėkmė, tai dar 

nėra pagrindo dėl to kaltinti 
Bažnyčią kaip tokią. Juk ir Kris
taus apaštalavimas neturėjo be
tarpės sėkmės. Dievo darbas bei 
jo sėkmė nėra ribojamas laiku. 
Kristus savo panašybėje apie sė
jėją aiškiai nurodė, kad sėkmė 
priklauso ne nuo sėklos, nei, bent 

I dalinai, nuo sėjėjo, o nuo dirvos 
(Plg Mt. 13,4).

Nei atskiri tikintieji, nei pas
kiros tikinčiųjų bendruomenės 
dar nėra Bažnyčia, ir iš jų ne
galima daryti išvadų bei spręsti 
apie visą Bažnyčią. Tai tik mažy
tės didžiojo mistinio Kristaus Kū
no dalelės, kurios jokiu būdu ne
lemia viso organizmo gyvybės 

j bei veikimo. Šios paskiros dale- 
I lės gali būti nesveikos jr net mi

Juokautojas
HE1NRICH BOELL

Kada manęs kas paklausia, ką 
aš veikiąs, aš susierzinu: pamėls- 
tu ir mikčioju, aš, kuris šiaip esu 
žinomas kaip pusiausvyros vyras. 
Aš pavydžiu žmonėm, galintiem 
pasisakyti: aš esu mūrininkas. 
Aš pavydžiu kirpėjams, buhalte
riams ir rašytojams jų prisipaži
nimų paprastumo, nes visos tos 
profesijos pačios už save kalba ir 
nereikalauja ilgų aiškinimų, tuo 
tarpu kai aš esu verčiamas į to
kius klausimus atsakyti: aš esu 
juokautojas.

Toks prisipažinimas reikalau
ja kito, nes aš turiu teisingai at
sakyti į kitą klausimą: “Ar tams
ta iš to gali pragyventi?” — 
— “Taip!”. Iš tikrųjų, aš iš savo 
juoko turiu pragyvenimą, ir net
gi gerą, nes mano juokas, pre- 
kybiškai kalbant, turi didelę pa
klausą. Aš esu geras, patyręs juo
kautojas. Niekas taip gerai nesi
juokia kaip aš, nieks nesugeba 
taip gerai valdyti manojo meno 
plonybių. Ilgą laiką, norėdamas 
išvengti varginančių aiškinimų, 
aš save vadinau aktorium, bet 
mano talentai pamėgdžiojimo ir 
iškalbos srityse buvo tokie skur

rusios. Kaip gyvas organizmas, 
gyvena ir veikia, stokodamas 
kai kurių organų, ar turėdamas; 
juos nesveikus, taip ir mistinis 
Kristaus Kūnas gyvena ir veikia, 
pasiekdamas savo tikslą, nors ja
me pasitaiko ir negaluojančių ar 
net mirusių vienetų. Kristaus 
vynmedyje yra džiūstančių ir 
nudžiūvusių šakelių, bet vynme
dis yra gyvas ir neša vaisių (Plg 
Jon 15, ls). Negalima spręsti 
apie vynmedį iš nudžiūvusių ša
kelių, nes jos nupjaunamos ir iš
metamos. Negalima spręsti apie 
Bažnyčią iš silpnųjų ir nuodė
mingųjų, nes šie yra mirę nariai, 
ir todėl nėra atstovaują Bažny
čiai. Tikinčiųjų nuodėmes ir silp
nybes negalima laikyti Bažnyčios 
silpnybėmis ar nuodėmėmis.

Atsitinka, kad, kai nūdien tei
giama, jog Bažnyčia yra šventa, 
ir todėl nenuodėminga, bandoma 
įrodinėti, kad neva tokios Baž
nyčios nesą. Mieliau šiandien 
kalbama apie Bažnyčios žemišką 
veidą. Virš visko joje norima ma
tyti žmogų, o ne Kristų. | ją žvel
giama, lyg ji būtų kaip kiekvie
na kita žemiška žmonių bend
ruomenė, o ne mistinis Kristus,' 
iš kurio ateina Bažnyčioje visa 
gyvybė ir visa tvarka. Bet Vati
kano II Susirinkimas aiškiai pa
brėžia ir patvirtina, ką Bažnyčia 
nuo pradžios ir visada tikėjo ir 
mokė, būtent, kad Kristaus įs
teigtoji Bažnyčia yra viena, šven
ta, katalikiška ir apaštališka. 
Štai dekreto žodžiai. “Si yra vie
nintelė Kriastaus Bažnyčia, ku
rią Tikėjimo Išpažinime išpažįs
tame vieną, šventą, katalikišką 
ir apaštališką; kurią mūsų Išga
nytojas po prisikėlimo Petrui pa
vedė ganyti (Jon 21,17); kurią 
ugdyti ir valdyti jam ir kitiems 
apaštalams patikėjo” (Lumen 
Gentium, 8:op cit. p. 104—105).

Tokia taigi yra Bažnyčia. J 
tokią tikime. Tokioje mes silpni 
kurioje Dievas yra visiems tėvas, 
žmonės — randame išganymą 
ir šventumą per malonę. Tai 
Dievo padangtė su žmonėmis, 
o' mes esame jam jo vai kai (Plg I 
Ap. 21,3.7). 1 

dūs, kad aš jaučiau šį apibūdi
nimą esant toli nuo tiesos) aš 
myliu tiesą, ir teisybė, kad aš esu 
juokautojas. Aš nesu nei klou
nas, nei komikas.Aš nelinksminu 
žmonių, aš vaizduoju linksmu
mą: aš juokiuos kaip Romos im
peratorius, ar kaip jautrus moki
nys; aš jaučiuos kaip namie sep
tynioliktojo šimtmečio juoke, ly
giai kaip ir devynioliktojo, o kai 
proga reikalauja, aš galiu juok
tis iš visų šimtmečių, visų visuo
menės sluoksnių, visų amžiaus 
metų. Tai yra sugebėjimas, kurį 
aš įgijau, panašiai į sugebėjimą 
tinkamai pataisyti batus. Mano 
krūtinėje turi prieglobą Ame
rikos juokas, Afrikos juokas, bal
tas, raudonas, geltonas — o už 
gerą atlyginimą aš galiu nusi
kvatoti atatinkamai mano direk
toriaus pageidavimams.

Aš tapau nepamainomas: aš 
juokiuos plokštelėse, aš juo
kiuos juostelėse, o televizijos 
vadovai su manim pagarbiai 
skaitosi. Aš juokiuos liūdnai, 
nuosaikiai, isteriškai, aš juo
kiuos kaip tramvajaus konduk
torius, ar kaip maisto krautu-

vininko pagelbininkas, juo
kiuos iš ryto, juokiuos vakare, 
juokiuos nakčia ir juokiuos 
prietemoje. Trumpai, kai bet 
kur ir bet kada yra reikalingas 
juokas — aš juokiuos.

Vargu ar reikia pažymėti, 
kad šitokio pobūdžio užsiėmi
mas yra varginąs, ypač man, 
man tapus — tai mano spe
cialybė — užkrečiančio juoko 
meisteriu; šitai taipgi mane 
padarė būtinu trečios ir ketvir
tos rūšies komikams, kurie bi
jo — ir labai pagrįstai — kad 
žiūrovai nesupras jų sąmojo 
prasmės, todėl daugumą vaka
rų aš praleidžiu naktiniuose 
klubuose kaip savotiškas kla- 
keris. Mano darbas yra užkre
čiamai juoktis silpniausių prog
ramos dalių metu. Man reikia 
būti labai atidžiam ir laiku pra
dėti: mano smarkus, nuošir
dus juokas neturi prasidėti per 
anksti, bet, juo labiau, jis ne
turi pavėluoti, jis turi prasidėti 
reikiamu laiku ir tinkamoje 
vietoje: iš anksto sutartą aki
mirką aš pratrūksiu juokais, 
visa publika kvatoja kartu su 
manim, ir taip pokštas esti iš
gelbėtas.

Tačiau, kiek tai liečia ma
ne, aš velkuos išsekęs į persi
rengimo kambarį, užsimetu 
apsiaustą, laimingas, pagaliau 
laisvas nuo pareigų. Namie, 
paprastai aš randu telegramas, 
manęs belaukiančias. "Skubiai 
reikalingas tamstos juokas. Įre- 
kordavimas antradienį”, ir po 
kelių valandų aš sėdžiu per-

Pablo Picasso Senieji ir naujieji metai

Pranas Visvydas

APIE VIENĄ GENIJŲ

Kiek kartų jis ateidavo, 
pabūdavo ir vėl išeidavo 
ir nieko mums nepasakydavo.
Kiek kartų jis tylėdavo.

Kiek kartų mes jo laukdavom 
ir laukdami pasamprotaudavom, 
kad jis ateina į pagalbą 
nelyginant šaunus hidalgas.

Kiek kartų durų neužsklęsdavom, 
už parankės švelniai įvesdavom, 
ar net per slenkstį nešdavom 
ir niekad jo negąsdinom.

Kiek kartų į akis žiūrėdavom 
ir išmintingai jam kalbėdavom, 
net šviesią ateitį žadėdavom, 
ir jis beveik viskuo tikėdavo.

Kiek kartų, broliai, sesės, 
nuo jo gabumų mūsų mintys geso.
Kiek kartų jis erdvėj užkliūdavo 
ir tarp idėjų visiškai pražūdavo.

ŽMOGUS IR LAISVE

Žmogus keliavo gražioj šaly.
Laisvė kulniavo užpakaly, 
žmogus sustojo tik pailsėt.
Laisvė panūdo nuo jo pabėgt.

Žmogus pabūgęs pradėjo šaukt: 
Laisve, o Laisve, manęs palauk!
Pabūk pavėnėj, šalia manęs.
Rytoj kelionės tęsim dienas.

Laisvė neklausė. Bėgo tolyn. 
Žmogus paliko gražioj šaly.
Tarp kiparisu gyvena jis, 
tikisi Laisvė pas jį sugrįš.

APIE TUOS, KURIŲ NEBUVO

Iš tų, kurie, žinojo, niekas nežinojo.
Iš tų, kurie vaidino, niekas nevaidino.
Iš tų, kurie atėjo, niekas neatėjo.
Visi ramiai sėdėjo kambary, 
kur nieko nebebuvo.
Sėdėdami jie klausės tų, kurie tylėjo, 
nes jų nebuvo kambary, kur jie sėdėjo.

Sušilę svarstė tai, ko niekas nežinojo — 
kertinį klausimą, kurio net nepaklausė. 
Ir durys liko atviros ir uždarytos aklinai; 
pro jas galingai skverbėsi atolydžiO daina, 
kurią dainavo choras iš nebylių balsų. 
Tylėjo altai, bosai, tenorai, sopranai. 
Kažkoks nebuvėlis sušuko: Modiljani! 
Man liūdna, eik, plačiai praverk duris.
Vis tiek, ar jie yra, ar jų nėra, 
nuo jų vėsos didėja vakaro kaitra.

1972

GAMYBA

Žaidimas žodžiais ir kontrastais. 
Dėliojimas fonetinių skanėstų. 
Pirktiavimas, prekiavimas, gamyba 
negailyestingai prie širdies prikibo.

Vis nežinau, ko reikia, ko nereikia.
Vis noriu bolševikmetį įveikti. 
Visiems įrodyti vienybės teoremą, 
o sau uždėti meilės diademą

‘ir jkisakyti: Lukterkit, ateisiu, 
sudrožęs išmintingą žaislą — 
gal drūtą Donelaičio lazdą, 
kurioj tautos gyvybė brazda.

1972

šildytam greitajam traukiny, 
apverkdamas savo dalią.

Man beveik nereikia sakyti, 
kad, kai esu laisvas nuo parei
gų ar atostogose, aš esu ma
žai telinkęs juoktis: melžėja es
ti patenkinta, kai gali užmirš
ti karvę, mūrininkas — kai ga

bi. Boell, vokiečių rašytojas, 1972 
m. Nobelio literatūros premijos lau
reatas, yra aštrus šių dienų gyveni
mo kritikas. Savo novelėse jis iš
kelia dabartinio gyvenimo pastangų 
bergždumą. H.B. vaizduoja tikrovę 
alegorijomis ir tiki, kad žmonių 
dvasinės galios, bekovodamos prieš 
katastrofinius įvykius, galiausiai lai
mės. Savo raomanuose šis pareinės 
katalikas aprašo vokiečių karo pra
laimėjimo kartėlį, griuvėsius, paže
minimą, bet kartu ir ryžtą bei vil
tį prisikelti naujam gyvenimui. Vi
sas problemas jis vaizduoja tauriai 
ir su giliu žmoniškumu ir tikėji
mu. P.. G.

11 užmiršti cemento maišytu
vą, o dailidžių namuose pap
rastai durys neužsidaro ar stal
čius vos įmanoma ištraukti. 
Cukrainininkai mėgsta rau
gintus agurkus, mėsininkai gi 
mėgsta pyragaičius, o kepėjas 
labiau vertiną dešrą nei duo
ną; bulių kovotojai laisvu lai
ku augina karvelius, boksinin
kai pabąla, kai jų vaikam pra
deda kraujuoti nosis. Visa tai 
manęs nė kiek nestebina, nes 
aš, nebūdamas darbe, niekad 
nesijuokiu. Aš esu labai iškil
minga asmenybė, ir žmonės 
laiko mane — gal būt teisin
gai — pesimistu.

Per pirmuosius vedybinio 
gyvenimo metus mano žmo
na dažnai man sakydavo:“Juo
kis!”, bet vėliau ji įsitikino, jog 
aš negaliu išpildyti to jos pa
geidavimo. Aš esu patenkin
tas, kai esu laisvas ir galiu at
palaiduoti savo įtemptus veido 
raumenis, o mano nusidėvėju- 
no nervus, nes jis pernelyg 
man primena mano profesiją, 
si dvasia gali užmiršti gilų iš
kilmingumą. Iš tikrųjų, netgi 
kitų žmonių juokas erzina ma- 
Taip kad mūsų santuoka yra 
rami, taiki, nes mano žmona' 
irgi užmiršo juoktis: retkar
čiais aš sugaunu jos šyptelė
jimą ir taip pat nusišypsau. 
Mes kalbamės negarsiai, nes 
aš nepakenčiu naktinių klubų 
triukšmo ir lermo, kuris kar
tais siaučia rekordavimo studi
jose. Žmonės, manęs nepažįs
tą, laiko mane tyliu. Gal toks 

ir esu, nes man reikia taip daž
nai atverti burną juokui.

Aš einu per gyvenimą su 
šalta išraiška, laikas nuo lai
ko leisdamas sau švelnią šyp
seną, ir aš dažnai stebiuos, ar 
aš esu kada juokęsis. Aš ma
nau, kad ne. Mano broliai ir 
seserys visad mane pažino kaip 
rimtą berniuką.

Ir taip, aš juokiuos labai į- 
vairiais būdais, tačiau savo pa
ties juoko aš niekad nesu gir
dėjęs. Išvertė P. Gaučys

APIE DVI DRAMAS

Apie pasisekimo susilaukusias 
dramas “Jesus Christ Superstar” 
ir “Godspell” kun. Gilbert Hart- 
ke, Katalikų universiteto Dramos 
departamento vadovas, pareiškė, 
kad jos todėl turi pasisekimo, jog 
pavaizduoja ryšį tarp žmogaus ir 
Dievo, koks jis jaučiamas dabar
ties žmonėse.

RAŠYTOJAI REBEKAI VVEST 
80 METU

Beletriste ir laikraštininke Re- 
becca VVest sulaukė 80 metų am
žiaus. Ją pagerbdami, amerikie
čių laikraščiai įsidėjo intervievv,

TRYS MILIJONAI 
KULTŪROS REIKALAMS

Amerikiečių Haggar fundacija, 
kurios centras yra Dalias, Texas, 
išdalino 3,000,000 dolerių kultū
ros reikalams. IŠ tos sumos Notre 
Dame universitetas gavo 750,000 
dol. atnaujinti psichologijos de
partamento studijų rūmams.
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PROF. JUOZAS ERETAS 
LEGENDOJE IR TIKROVĖJE

(Atkelta iš 2 pusi.)
ba Lietuvai, didžiausias jo įnašas 
ir duoklė. Čia jis padarė tai ir tiek, 
ką niekas kitas nebūtų padaręs. 
Jis pakeičiamas kaip Rėzos ar Goe- 
thes tyrinėtojas—autorius, kaip pro
fesorius ir kaip redaktorius (“Su- 
važ. Darbai”), bet nepakeičiamas 
kaip organizatorius, pirmininkas ir 
vadas. Čia jo širdis, čia jo didybė, 
čia jis prasideda, išsiskleidžia, pa
siekia aukštumas. Jis auga su žmo
nėm ir tarp žmonių kaip ir Goethe 
(...Nichts waere ich, ohne dich, 
Freund Publikum...). Priešingybė 
Beethoveno genijaus vienišumui. 
Kažkokiu disonansu skamba knygos 
titulas “Didysis jo nuotykis”, tar
tum be šio vieno didžiojo nuoty
kio, aprašomasis būtų turėjęs dar 
ir daugelį mažesnių. Tartum Eretas 
būtų koks Kari May romanų pra- 
tnuštgalvis herojus, keliautojas, 
nuotykių ieškotojas ir avantiūris
tas. Jei taip ir tiktų pavadinti jo 
Lietuvon atvykimą, bet jokiu būdu 
ne joje pasilikimą. ‘Jei atvykimas yra 
jo didysis nuotykis, tai pasilikimas 
yra jo darbas—misija Lietuvai, jo 
apsisprendimas ir koks apsispren
dimas! Ne avantiūristo, o huma
nisto apsisprendimas. Humanisto, 
kuris su džiaugsmu ir entuziazmu 
brenda per kaimo purvyną, neieš
kodamas kabineto su minkšta kėde.

Pagrindiniu knygos skyrium, jos 
nugarkauliu, yra atspaudas prof. 
St. Šalkauskio prieš 38 metus (sicl) 
rašyto ir 1934 metų “Židiny” iš
spausdinto straipsnio “15 metų 
kultūrinėje Lietuvos tarnyboje”. Ja
me visapusiškai ir įžvalgiai verti
namas Ereto 15-kos metų darbas 
Lietuvai, kai jis pats dar tebebuvo 
jaunas, 38 metų vyras tada. Šian
dien jis yra lygiai “padvigubėjęs” 
amžium, atseit dukart “38”, arba 
76 metų. O Šalkauskio straipsnis, 
knygoje išspausdintas be paaiški
nimų ir be komentarų, nors po 
daugelio metų ir autorius būtų 
skirtingai, naujoj perspektyvoj, is
torinėj šviesoj j aprašomąjį pažiū
rėjęs. Anuomet dar skaudžiai tebe- 
pergyventas režimo “barbariškas 
piekinimas” (229 p.) Ereto, atlei
džiant jį iš universiteto, Teol-Filos. 
fakultetą “reformavus”- — reduka
vus, ir vėliau rektoriaus Čepinskio 
intervencija grąžinant jaun. perso
nalo range. Nors “reformuotas” ir 
“barbariškai niekintas” anuomet 
buvo ir Pakštas ir “nenuorama” 
Krupavičius, siūlytas vyskupui atsi
imti, Marijampolės kalėjime sėdėjo 
ir Dovydaitis su Leimonu, bet kny
ga daro Eretą tartum išskirtiniu, 
vieninteliu kankiniu, režimo auka. 
Tas raudonas siūlas (persekiojimo) 
pinasi per visą Šalkauskio straipsnį, 
driekdamasis taipgi per visą šią 
knygą. Kas prieš 38 metus buvo 
natūralia aimana — pasiguodimu, 
tas šiandien jau skamba verkšle
nimu vaiko, kuris nieko neužmiršo 
ir niekam neatleido už jo tikras ar 
tariamas skriaudas. Kažin ar patin
ka tai stoiškam riteriui pačiam, kurį 
Lietuvių rašytojų dr-ja išeivijoje 
išsirinko savo garbės nariu. Šis fak
tas keleriopai atpildo anuometinį 
režimo įskaudinimą.

Nesirūpinkime, jis pats (“litua
nus honoris causa”) atskiria val
džios balsą nuo tautos balso, vox- 
Caesaris, nuo vox populi. •

Knygos įžanginės dalies (tarp 
dviejų pasaulių, 7—21 p.) ir už
sklandos žvilgsnio (Tarp dviejų, tė
vynių, 213—259 p.) autoriai nenu
rodyti, taigi greičiausiai 
rektoriaus J. Brazaičio 
produktai. Abiejų Eretas 
Stischėmatinti ir įspausti
siaurai dirbtinį schematinį rėmą, į 
kurį netelpa jo šakota asmenybė. 
Aprašomasis išėjo tartum su viena 
medalio puse. Akademikas—moksli
ninkas perdėm nustelbė visuomeni
ninką. O tai, kaip anksčiau sam
protaujama, yra nepilnai ir netiks
liai suprasta Ereto asmens interpre
tacija. Mano samprata, visuomeni
ninkas turi būti jame ne tik prikel
tas, bet ir perkeltas iŠ medalio uo-

degos pusės (taii) į medalio galvos 
pusę (head). Pagaliau tai interpre
tacijos dalykas. Formulė: Jūs mano 
Rytai (Šalkauskis) ir — Jūs mano 
Vakarai (Eretas), Brazaičio taip 
mėgiama ir kartojama, darosi tik' 
fraze be turinio, arba su aiškiai' 
kontroversiniu turiniu. Šalkauskio 
prieš 50 metų iškeltoji filosofinė 
Rytų—Vakarų dvasios sintezės 
idėja nedera taikinti ten, kur ji tik 
dirbtinai, ne organiškai tepritaiko- 
ma. Dažnai ir be reikalo aiškina
mės, tariamės esą ir patys kažko
kia rytų—vakarų' dvasios bei kul
tūros mišraine. O iš tikrųjų, jau 
nuo 13-jo šimtmečio, nuo Mindau
go lotyniškojo krikšto, aiškiai ir. ne
atšaukiamai priklausome Vaka
rams. Reikalingas Rytų—Vakarų 
sąvokų perprasminimas geopolitiš- 
kai, istoriškai ir filosofiškai. Ar Ry- ( 
tai yra tai, ką įprastai vadiname. 
orientu, “et oriente lux”, ar Vaka-

Vilniusrai yra tai, ką Arnold Toynbee lai- Viktoras Vizgirda 
ko ir vadina “Vakarų civilizacija”, 
prie kurios priklauso ir Sovietų Są
junga su jos vakarietiška (marksis
tine) socialine doktrina ir kultūrfi- 
losofija. Kas atstovauja Rytams? Bu
da, Konfucijus ar Laotse; Zaratustra 
ar Mohamedas; Džingischanas ar 
Suleimanas; Bizantija, Konstantinas 
ar Focijus; ar pagaliau Jonas Žiau
rusis su Leninu ir Stalinu? Sakyti, 
kad Solovjovas su Šalkauskiu yra 
Rytai, o Bergsonas su Eretu — 
Vakarai, bėra tik nieko nebepasa
kanti frazė, nes tarp jų beliko ne 
ką daugiau skirtumo, kaip tarp La
banauskaitės ir Krupavičiaus. Ar 
neverta prie šio nesusipratimą ke
liančio klausimo truputį sustoti. 
Reikėtų pasekti švedų geografą 
Sten de Geer (jaiįnP'fr Palcštas pri
tarė), kuris terminus Baltija, Bal-

Dar mažiau (tik schematiškai) , 
skirtumo tesimato tariamajame Šal
kauskio rytietiškume ir Ereto vaka- 
rietiškume, o jau mažlietuvj Ašmį 
pririkiuoti prie Rytų (242p.) visai 
netinka. Gerai atsimename klaipė
diškių vokietininkų demagoginius 
šūkavimus: Europa baigiasi Bajo- 

“ruošė, ir Azija prasideda Kretingoj, 
arba kažkur tarp Eitkūnų ir Virba
lio. Bet tai juk demagogija, o ne 
istorija ir ne filosofija. Ar turėtų 
prasmės ginčas apie tai, ar EI Gre- 
co buvo graikas ar ispanas, jei es
minis ir svarbiausias dalykas yra 
tai, kad jis buvo EI Greco. Lygiai 
Šalkauskis neįtikinantis “Rytų” 
Įėję, ar Eretas kaip “Vakarų”

Ašmio mirtis, Purickio, Šalkauskio 
ir kitų jtaka, jaunatviškas entu
ziazmas, katalikiškai idealistinė pri
gimtis, sąmoningos ir nebūtinai są
moningos ateities gerbūvio viltys, 
noras padėti vargstančiai motinai 
(—1941 m.), o gal ir seseriai bui
zai, ir t. t. ir t. t. Nė vieno, tegu ir 
smulkiausio, faktoriaus negalima iš
jungti iš jo dramatiškojo apsispren
dimo grandinės, norint, kad ji liktų 
vientisa, nesutraukyta.

ro- 
re-

Prof. Juozas Eretas susitinka su prof. Steponu Kolupaila Chicagoje.

Nuotrauka Česlovo Grincevičiaus

Rytai, Vaka- 
Slavai aiškiai

POKALBIS SU VIKTORU VIZGIRDA
(Atkelta iš 1 psl.) 

komosios ir dekoratyvinės dailės 
užsakymai.

Reikia dar pabrėžti, kad ir toli 
nuo tėvynės gyvenančių meni- 

I ninku kūryboje netrūksta origi
nalių tautinių savybių. Bet kar
tais tai yra ir kliūtis reikštis sve- 

I timo krašto meniniame gyveni
me, taip kaip ir skonio reikalai 
ne visad sutampa su naujausių 
izmų ar mados paklausa.

— Kaip vertintumėt aplamai 
išeivijos kultūrinio klodo visuo
menę ir jos domėjimąsi savųjų 
dailininkų kūryba? Kokios būtų 
aplamai jūsų sugestijos čionykš- 

; čiam mūsų kultūriniam gyveni
mui? Kur ir kokiuose faktuose re
gite jo nuosmūkj ir kur kilstelėji- 

, mą aukštyn?

— Lietuvių šviesuomenė gyvai 
domisi visomis lietuvių meninin
kų kūrybos apraiškomis, bet nėra 
tiek gausi, kad bent dalis meni
ninkų galėtų gauti efektyvią pa
ramą profesionaliam kūrybiniam 
darbui.

Nuosmukis neišvengiamai sukles
ti, kada menu besidominti visuo
menė susižavi bet kokiais patep- 
liojimais. Mėgėjų kritikos dažnu 
atveju klaidina ir geros valios tu
rinčius meno gerbėjus. Atsakomy
bė tenka visuomenei,“kritikams” 
ir spaudai, kurioje randa vietos 
nenusimanančiųjų rašiniai.

Bendruomenė turėtų imtis 
iniciatyvos, ir Kultūros fondas tu
rėtų skirti pakankamai lėšų kiek- 
vieneriais metais surengti rinkti
nes parodas bent žymiausiuose 
išeivijos centruose, kaip New Yor
ke, Chicagoj ar Toronte.

Ne pasaulėžiūriniuose, partijų 
ir visokiausių veiksnių kalbinėse 
rietenose ir tokios veiklos apvai
nikavime yra mūsų stiprybė. Tik 
realūs darbai, išlaikantieji lietu
vybę ir kultūrines vertybes, ženk
lins mūsų lygį istorijos bėgyje.

paties re- 
plunksnos 
bandomas 
j perdėm

toskandija, Eurazija, 
rai, Didrusija—Rytų 
definavo, surikiavo ir pastatė moks
liškai į jiems priklausomas vietas. 
Riba tarp Baltoskandijos ir Eura
zijos, tarp V. Europos ir Rytų sla
vų (Didrusijos), ir tarp Rytų—Va
karų apskritai eina vadinama Va
riagų linija, kuri eina tiesiai iš La
dogos — Peipuso — Ilmenio ežerų į 
Dnieprą ir atsiremia į vakarinį Juo
dosios jūros pakraštį (plg. Actą Bal- 
tica, 1962, 9 pusi.). Į Vakarus nuo 
šios linijos esančios tautos ir kraš
tai priklauso Vakarų Europai ne 
tik geomorfologiškai ir ekologiškai, 
bet taipgi antropogeografiškai ir 
kultūristoriškai. Faktiškai viena tik 
Didrusija, ir tik nežymios periferi
jos bei diasporos gudų ir ukrai
niečių tenusikiša į rytus nuo šios 
linijos. Rusų tautos etnografinės 
sienos Baltijos jūros neprieina, Pet
rapilis (Leningradas) pastatytas ne 
rusų, o lyvių—karelų žemėje. Bal
toskandijos erdvėje. Neatsitikitinai 
Leningradas daug labiau panašus į 
Paryžių negu į Maskvą. Tai tik 
langas (Petro Didžiojo) į Vakarus, 
pastatytas už rytinių žemių ribų, 
atseit — svetimoj žemėj. Vargu ką 
bepasako tariamasis — palyginama
sis Dostojevskio ar jo Karamazovų 
bei Inkvizitoriaus rytietiškumas pa
ralelėje su Šekspyro ir jo Makbeto 

ar Hamleto, ar Goethės ir jo Faus

to vakarietiškumu.

prezentantas. Pirmojo veide ir barz
doje ieškodamas rasi ir mongolą, o, 
jei nori, ir ispanišką markizą, kaip 
antrojo odą pradrėskęs, gali ma
nyti radęs “homo soloensis”. Tai 
žodis, frazė — ne mintis. Tezė, kad 
visa, kas aktyvu ir pozityvu, ateina 
iš Vakarų it visa, kas pasyvu ir 
negatyvu — iš Rytų, atmestina, 
kaip neteisinga. Lygiai nepriimtina 
yra ir schema, kuria bandoma Ere-- 
tą įsprausti “Tarp dviejų pasau
lių”, atseit tarp Rytų ir Vakarų, 
nesgi, atvykdamas Lietuvon, jis iš 
V. Europos neišvyko.

Schematiška ir ne pilnai paten
kinanti yra ir- baigiamoji analizė 
(“Tarp dviejų tėvynių”, 213—259 
p.), ieškanti Ereto pozicijos tarp 
dviejų tautų, tarp Lietuvos ir Švei
carijos. Idealizavimas- ir legendini- 
mas, užuot empirinių faktų ir 
smulkių faktorių (kad ir toks ci
niškas — namie paskutinis, svetur 
pirmutinis) gretinimas bei analizė, 
prie objektyvios tiesos nepriartina, 
o tik nuo jos nutolina. Be ambicijos 
niekas, niekad ir nieko nepasiekė. 
Turėjo jos, ir gan
tas. Ir tai ne tik trumpalaikiame 
politiniame užsimojime, kurį 
lizuoja prof. Šalkauskis (plg. 42p.), 
bet ir apskritai visoje jo veikloje. 
Lemtingi buvo ir atsitiktiniai, tai
gi, — atsitiktiniai, faktoriai: pa-
samdymas vertėjo — redaktoriaus išgarino šveicarui jo vokiškumą ar 
darbui, lėšų trūkumas studijuoti, į prancūziškumą, kaip amerikiečiui jo 
pažintis if draugystė su lietuviais, j airiškumą ar škotiškumą. Ypatingai

apsčiai, ir Ere-

ana-

Dilema "tarp dviejų tėvynių” 
iš esmės nėra jokia problema, nes
gi ne svarbų, kur gyveni, o svar
bu, kas esi. Ereto atveju ši dilema 
yra simplikuota, o ne komplikuota, 
nesgi čia neturime reikalo su vadi
namu tautinio apsisprendimo klau
simu, didžiai jautriu ir subtiliu. Čra 
nerasi negatyvių aspektų, kaip iš- 
tautėjimas, savos tautos išsižadėjir 
mas ar net išdavimas. Atiduodamas 
Lietuvai savo darbą, talentus ir 
energiją, jis Šveicarijos ne tik nenu
skriaudė, o dargi stambiu įnašu pri
sidėjo prie jos tarptautinio huma
nizmo misijos. Šveicarijai Šalkaus
kio ir Pakšto monografijos nereika- 

' lingos, kai tuo tarpu mums — di
džiulės vertės monumentum pere- 
nium. Bazelin grįžo jis ne kaip sū
nus palaidūnas, o kaip svetur di
džiai nusipelnęs ir garbingas to 
gimtinės miesto pilietis. Grįžo tuo, 
kuo ir išvyko, tik nepalyginamai 
turtingesnių išmintim, patyrimu, 
brandumu, įgytu ne namie; su lie
tuve žmona ir penkiais, Lietuvoje 
gimusiais ir dvikalbiais ...vaikais, 
Adomo Mickevičiaus frazė “Litwa' 
oiczizna mota”, kuria jis pradeda 
poemą “Pan Tadeusz”, gražiai 

skamba lenkui, nes jo kalba para
šyta, dar gražiau skamba ji lietu
viui, nes plaukia iš Lietuvą mylin
čios širdies. Čia vertii prisiminti dar 
vieną labai svarbų aspektą, kuris 
beveik visad praslysta pro mūsų dė
mesį. Yra dviejų rūšių tautos: et
nologinės (lenkas, rusas, vokietis) 
ir antropogeografinės (šveicaras, 
belgas, amerikietis). Kai pirmo
sioms apsisprendimas tarnauti ar 
net pasiaukoti kitiems svetur, ki
toms tautoms yra sunkus ir dažnai 
dramatiškai skausmingas, tai antro
sioms toks apsisprendimas ar auka 
yra nepalyginti lengvesnis ir ne
skausmingas. Belgui ar šveicarui 
nacionalistinis fanatizmas ar šovi
nizmas yra svetimas, ko nepasaky
tum apie lenką, vokietį, o ir dažną 
lietuvį, kuriems tai yra neišvengia
mas ir į “kraują įėjęs” biologiniai 
etnologinis palikimas. Kai etnologi- 
ninkams pakanka tik vieno klausi
mo kas (esi), antropogeografinin- 
kams nepakanka vien kas, o reikia 
dar ir koks. Kas esi? — belgas; koks 
belgas (flamandas ar valonas?) esi? 
Arba atsakymas — esu šveicaras, 
tavęs dar neišsako, kol nepasakai 
koks šveicaras (vokiškasis prancū
ziškasis ar itališkasis)? Šimtmečiai

ilgus nacionalistinės niveliacijos— 
neutralizacijos šimtmečius išgyveno 
ŠvėicArija. Tie šimtmečiai padarė ją 
nebeužkrečiamą (imune) vienpu
siško nacionalizmo bacilomis. Žino
tina, kad etnologinė Lietuva ir ant- 
ropogeografinė Šveicarija yra bend
raamžės, kaip ir Vilius Tellis su mū
sų Mindaugu yra vienamžininkai. 
Istoriniai Šveicarijos pradžios metai 
yra 1229 m., o mindauginės — su
vienytos Lietuvos — 1236 metai. 
Pirmoji, ant Europos stogo užsili
pusi, išsaugojo laisvę,, nekliudoma 
išugdė aukštą kultūrą, ir civiliza
ciją, kai antroji:—i Uetuva buvo 
nepalygint .mažiau lpimingių neteko 
laisvės.'O nelaisvės atsiliko, pažan
goje. ’ Apvąižtla, .'lėmė, kad »uq to 
“Europos stogo”, nubyrėjo ir mums 
nuskriintfitioriis kult,įr;)šyiesos 
grūdąs, Ereto UietriYPP atneštas, 
augintas jį? prinokintas-. Pagarba ir 
padėka,už tai šįajn tįąupiatų, garbės 
lietuviui, atvykusiam iš humanisti
nės riterių žemės. .Salomėjos Nėries 
eilutės ir-'liaudies dtlįnųs žodžiai te
gu šitai i,reikš, subtiliau. .,

O baltieji kaituli, o baltieji
r kalnai,

Nusilenkti. aŠ-jums, kaip dievams, 
atėjau.

(tai Šveicarija)

Negerovės atsiranda, kada pa
simetama kokybėje. Dideli atstu
mai neleidžia sutelkti kolektyvi
nėse parodose pajėgiausius visos 
išeivijos menininkus. Parodos 
praeina gana mėgėjiškame lygyje.

MIRĖ KOMPOZITORIUS 
ROLLINS

Daugiau kaip 500 dainų su
kūręs komp. W. E. Rollins mirė 
vėžiu Cincinnati mieste, turėda-
mas 66 m. amžiaus. Taipgi vė
žiu mirė ir pianistas, dainų kom
pozitorius R. Peryman, 80 m. 
Mirė St. Louis mieste.

Sunku akmenėliui ant kelio
gulėti, 

Sunkiau našlaitėlei ant svieto 
gyventi. 

Sunku akmenėliui, kai per jį
„ .............. ..  _. važiuoja,

JiUttkW.MaštaiJėtej, kai ant jos 
meluoja.

; ■ ■ (tai Lietuva)
Lietuviškos našlaitėlės skundą 

Eretas suprato ir ryžosi tą ašarą 
jai nušluostyti.

Kultūrininkui
Pov. Kesiūnui 80 metų

Chicagoje gyvenąs Povilas Ke- 
siūnas sausio 8 d. sulaukė 80 me
tų. Tai teisininkas, besireiškiąs ir 
raštijoje bei tapyboje. Kilęs nuo 
Pandėlio, Rokiškio apskr. Moks
lus ėjo Vyt. Didž. universiteto 
humanitariniame ir teisių fakul
tete bei baigė Jonės prekybos mo
kyklą Chicagoje. Buvo gimnazi
jos mokytojas, Rokišky, Kaune 
advokatavo Kaune, Hanau gim
nazijos mokytojas, ..Chicagoje įs
teigęs sąskaitybos mokyklą. Prieš 
I pasaulinį karą ruošdavo vaka
rus kaimuose. Hanau stovykloje 
buvo įsteigęs teatrą Atžalyną. Yra 
parašęs apysakų, dramų, roma
nų. Redagavo Jaunimą.

MIRĖ BRITŲ RAŠYTOJAS 
MACKENZIE

Sulaukęs’89 m. amžiaus mirė 
britų rašytojas Sir Compton 
Mackenzie. Tai buvo romanistas 
ir dramaturgas, daugelio knygų 
autorius. Apie jį yra informacijų 
ir Lietuvių enciklopedijoje. Atsi
vertęs į katalikybę, labai brangi
no religiją.

i

JAUNIMUI?
Siūlome knygų: 

ŠAMO EŽERO SEKLIAI 
KOKIA DOVANA SKIRSITE ŠVENČIŲ PROGA

Įdomių nuotykių knygą parašė 
NIJOLE JANKUTE 

Labai gausiai iliustravo:
Nijolė Paiubinskienė

■ Lietuviškos knygos klubo nariai gauna šią knygą su di
dele nuolaida. Klubas siūlo šią knygą lituanistinėms mokyk
loms, duodamas didelę nuolaidą. Mokytojai tegul kreipiasi į 
klubo administraciją susitarti dėl kainos. Šis pasiūlymas 

taikomas tik šių Kalėdų proga. Paskubėkite siųsti užsakymus 
adresu:

DRAUGAS
4545 W. 63rd Street

Chicago, III.
60629

Nuo
1914 Metų
Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalais visas 
mūsų apylinkes. Dėko
jame .Tuma už mnma 
parodytą .pasitikėjimą. 
Mes norėtum būti Jums 
naudingi ir ateityje.

apskaitos apdraustos iki 
$20,000.00

I

AJI accounts com
pounded daily — 
Passook Savings 

paid ąuarterllj

6«
2 Tears Savings

Certificates

( Mlnimum $5,000)
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Viena diena su Kaziu Almenu
laiškinė apybraiža iš Rochesterio

Dar puskelė ligi aerodromo, dar1 nė galvos nekryptelėdamas nu- 
žvilgteriu į riešą pažiūrėti, ką ro- lekia koridorium. Jis žino, kur ei- 
do laikrodis, kuris ramiai kur ti, o Kazys neturėtų žinoti. Rašė 

j nors namie pasilikęs tiksi. Man' juk, kad Rochestery nė vieno gy
vis taip: ko prireikia, vis kur, vo žmogaus nepažįsta. Pagaliau 
nors palikta. Atsargiai paraginu akį patraukia vyras rusvu liet- 
kumelę, kad Kaziui nereikėtų palčių, pilkšvai rusva žiemine ke- 
vaikščioti iš kampo į kampą, žval-1 pure, kaklą nuo šalčio apsitulo- 
gytis į nepažįstamus veidus, o gal I jęs šalių, kuris neatrodo būtų la- 
vieną kitą net mėginti lietuviškai i bai reikalingas, nes vešloka barz- 
pakalbinti. Mudu juk visiškai ne- da gali geriau saugoti, negu ko- 
pažįstami, vienas kito net gyvo 
nematę. Čia užmiesty greitkelis 
lopais išsidraikęs: kur plikas, kur 
sniego, kaip mano kieme, ir tik 
staiga, — kad bers, kaip miltų 
iš batų aulo. Ką tik gelsva sau
lutė buvo beveik spiginti pradė
jusi į akis, o dabar vienu aki
mirksniu viskas virto vientisa ne
peržvelgiama baltuma. Nieko nei 
prieš, nei šonuose. Kad jus kur, 
jūs visi šventi patronai, bent mi
nutėlę liąukitės miltais barstęsi.
Čia, sakau, tikrai Bradūno Kazys, 
nenori įsileisti Almeno Kazio, 
kad tas nepasirodytų mūsų kaime 
šaunesnis. Ir, atrodė, kad suval- 
kinis tikrai nebesitrauks žemai
čiui iš kelio.

Beveik apgraibomis susiradęs 
vietą kumelei, skubu vidun ir 
širdis atsileidžia. Atvažiuota grei
čiau, negu važiuojant atrodė. Iki 
tų pažadėtų dešimties minučių 
dar gerokas sprindis laiko. Žiūriu 
pro langus, kaip lėktuvai, kiek 
pasistiebę nuo žemės, dingsta 
baltumoj, o kiti, net pasišviesda
mi, tupia. Laikrodis ramiai pra
slenka pro žadėtą laiką, ir per tą 
dešimt minučių ir dar per kitą 
dešimtį minučių ir tik tada pasi
girsta, kad atskridimas iš Wash- 
ingtono yra delayed. Ne late 

i tiek ir tiek minučių ar valandų, 
, bet delayed. Tas dvelkteri netik- 
' rūmo reikalu. Po ketvirčio valan
dos vėl tas pats delayed. Dar ne

Mielas Kazimierai,

Pasigirsiu, kad praeitas savait
galis man buvo ypatingas — su
sipažinau žmogų, kurį seniai no
rėjau sutikti. Norėjau jį sutikti 
nuo to laiko, kai perskaičiau 
“Juodosios gyvatės tiltą”. Anks
čiau buvau perskaitęs “Upė į ry
žtus, upė į šiaurę”. Atsimenu, per
skaičiau susidomėjęs, bet šišo su
sipažinti ji nesukėlė. “Bėgiai” — 
kas kita. Jau tikrai brandaus pro
zininko darbas. Ne šiaip prozi
ninko, bet tokio, į kurį ima noras 
pažiūrėti, išgirsti balsą, gal net 
pašnekėti, jeigu toks apskritai lei
sis į kalbas. Paskum puikūs ap
rašymai kelionių po Afriką, “Vyš
nių kekė”, kurion įtilpo ir tikrai 
brandus ZPR-III, o vėliau “Vie
verių kronikos”. “Šienapjūtės” 
neteko skaityti. Bet ir be “Šiena
pjūtės” noras susipažinti ir kitus 
savo apylinkės žmones supažin
dinti buvo pakankamai stiprus. 
Teisybę pasakius, mūsų kaimą jis 
turėjo aplankyti dar prieš Tavo 
viešnagę. Tada parašiau laišką, 
bet negavąu atsakymo. Sakiau, 
kad jis iš savo literatūros viršūnių 
nenori su prastais kaimiečiais 
šnekėti. Juk žmogui pats leng
viausias daiktas yra nutarti kitą. 
Ir vis dėlto smagu, kad tas nu
tarimas nutarimu nepaliko. Šne
kėjau apie jį su Tavim, jeigu ne
pamiršai, su Antanu Vaičiulai
čiu, su Birute Pūkelevičiūte, gal 
ir dar su kai kuo, ir visų galuti
nis žodis buvo, kad ne, Kazys ne 
toks, kad Kazys nevaikšto nosį už
rietęs ir savo apsakymus ant gal
vos susikrovęs. Ne, sakėt, laiškas 
turėjo kur nors užsimesti. Gal 
taip ir buvo, nes, kai vasarai ei
nant rudeniop, vėl parašiau, jis 
sutiko be svyravimų. Parašė: at
važiuosiu savo paskaityti ir paro
dysiu Lietuvos pilių skaidrių. Tik
va, artėjant atvažiavimo dienai,, ’detained, bet mano minty jis jau 
ėmiau galvoti, jog būtų buvę ge-1 netoli to. Ant lango sėdi graži 
riau, kad ir tas laiškas būtų din- mergaitė, tik kažin kokios ligos 
gęs. Ne dėl to, kad žmonės ar aš ar kokio kito galo į kairę pusę 
pats būtumėm dėl ko nors prieš 
Kazį sukilę, bet kad pats dangus 
pasišiaušė. Rodos, čia tame kai
me pradedu trečią dešimtmetį, ir 
per tiek metų visi adventai buvo 
pliki ar pusplikiai, o šiemet jau 
net kelintą kartą reikėjo kiemą 
atsikasti, kad kumelė gatvėn iš
bristų, gi porą dienų prieš Kazio 
atvykimą, taip sumaišė viską bal- 
tumon, kad nebegalėjai atspėti, 
kur baigiasi žemė ir kur praside
da dangus. Ėmiau galvoti, kad 
jo čia tikrai kas nors nenori. Akis 
vis krypsta į langą ir kiekvieną 
kartą atsiduria vis į smarkesnį 
sniego gūsį. Apie vienuoliktą va
karo lyg ranka kas būtų per dan
gų perbraukęs. Vienu akimirks
niu dingo snieguolių spiečiai ir 
vėjas atgulė. Kažin, sakau, ar pa
sijuokti nori, ar iš tikrųjų. Nu
sprendžiau, kad kiemą reikia at
sikasti iš vakaro. Zinai, senam 
dusnai tai geros valandos darbas. 
Darėsi smagiau, kad žiema liovė
si siautėjusį. Apie dvyliktą net ir 
žvaigždutę pro debesų tarpą pa
rodė. Atseit, vėjas jų dar nenu- 
vėjojo į dešimtą pasvietį. Ir rytą 
tas pats. Saulė rausvumu pro 
debesis mušasi. Baigiu valyti kie
mą ir pats sau sakau (dar ne 
balsu, tik minty, nors gal netoli 
tos dienos, kai ir balsu imsiu kai 
bėtis), taigi ir sakau: “Matai, Jur
gi, čia tave Kazio patronas tik 
paerzinti norėjo”. Tik kurio Ka
zio. Bradūno irgi toks pats pat
ronas, tik kažin ar tas pats?. Ir 
tegu sau žinosi, kuris kurio. Svar
bu, kad saulutė vis nosį pro pra
lekiančius debesų plyšelius kyšte
li ir kumelės ratai gerai rieda, 
nors tarpais ir mėgindami pasli
dinėti. Sakau, paršai paišdykauti 
nori. O ir iš aerodromo pranešė, 
kad lėktuvas 10 min. anksčiau 
atskris. Reikia tik žiūrėti, kad pa
keliui kur netyčia neužgaištum. I tas irgi lyg būtų Kazio vertas, bet I

negražiai nukreiptu veidu. Ji pa
kelia akis nuo pilkumos, pažiūri 
į mane. Akys tokios mėlynos, 
kaip dangus anapus tos siaučian
čios baltumos. “Ir vėl delayed”, 
sako. “Kodėl nesako late?” “Gal 
į Havaną pasuko”, nusišypsau. 
“Man ir tokia pat mintis lenda 
galvon. Laukiu motinos. Jeigu 
pasuktų į Kubą ar kur kitur, ne
žinau kas ją ištiktų”. Ji pasakoja 
apie motinos baimę ir kaip buvo 
sunku ją įkalbėti skristi. Ne dėl 
paties skridimo, bet dėl tų nu- 
skraidinimų. Ji šneka daug ir su 
noru, o man sunku žiūrėti į šo
nan nutrauktą jos veidą. Kad taip 
turėčiau stebuklingą ranką, per
braukčiau per veidą, ir motina 
rastų gražuolę, kurią gal vargu 
ir bepažintų. Tik tada tepajuntu, 
kad ir toji mato mano paties ran
kas beveik vienas stagaras. Pagal
voju, kad abiem reikėtų stebuk
lo, ir nusišypsau. Šypsosi ir ji. 
Aišku ji galvoja, kad man šypsnį 
sukelia jos pasakojimas, kurin 
stengiasi (daigstyti humoro. Tik 
po trečio ar ketvirto delayed pra
neša, kad lėktuvas leidžiasi. Kad 
jį kur galai! Įspitriname akis į 
vis tamsėjančią ir prie lango 
artėjančią baltumą. Nieko nema
tyti. Jokio tamsaus taškelio, jokių 
šviesų, kol jis staiga, lyg didžiu
lis pilkas vaiduoklis, išnyra visiš
kai nebetoli lango. “Kaip jis drįso 
leistis! Juk nieko nebematyti!” — 
sušunka mergaitė. Mano galvoje 
irgi tas pats, bet vis tiek smagu, 
kad nusileido.

Pagaliau praveria tam pilkam 
vabalui šoną, ir eilė keleivių, ran
komis prisidengdami ausis ir vei
dus, skuba vidun. Visi vienas į 
kitą nepanašūs, bet kuris Kazys? 
Aną jau spėju būsiant jį, ir be
veik prasižioju, bet jis per visų 
galvas jau kažin kam moja. Ki-

kie apsukimai (Tą žinau iš pa
tyrimo, nes prieš pusamžį ir pats 
ne menkesnę buvau užsiaugi
nęs). Akys sijoja visus, neaplen
kia nė manęs.

— Tur būt, galima prašnekin
ti lietuviškai? — pasakiau.

— Taip ir spėjau, — nusišyp
so. — Mačiau, kad tas žmogus 
kažin ko ieško, ir nusprendžiau, 
kad būsi tas pats.

— O aš maniau, kad būsite 
Kubon pasukę, — nusijuokiau ir 
papasakojau, kaip čia jų vėlavi- 
mąsi skelbė.

— Nieko nesakyčiau, — atsi
liepė. Be pastangų ir be iš
laidų pamatyčiau dar vieną kraš
tą.

Kelias atgal jau visai kitoks. 
Ant greitkelio ne tik kad nebė
ra plikų lopų, bet nebematyti nei 
iš kur atvažiuoji, nei kur važiuo
ji. Viskas turi eiti, kaip gaidžio 
giesmė — iš atminties. O Kaziui 
įdomu, koks didumo tas Roches- 
teris, kokia pramonė, iš ko žmo
nės gyvena...

— O kiek čia lietuvių?
Daug kas įsivaizduoja, kad Ro- 

chestery mūsų yra jau jeigu ne 
tiek, kiek Chicagoje, tai mažiau
sia bent tiek, kiek Detroite ar 
Clevelande. O pats, Kazimierai, 
jau žinai, kad gero ūkininko pe
čiaus mumis visais penkiomis ei
lėmis nebeapriestum, bet kaip 
čia naujam žmogui taip ir padė
si, kaip pažaliavusį varioką, ant 
delno. Todėl pradedu nuo tolo.

— Paskutiniame gyventojų su
rašyme lietuvių kilmės užsirašė 
daugiau negu tūkstantis, — imu 
atskleidinėti savo kaimo mažumą 
nuo storiausio galo, o pačiam pa
širdžiuose kirba, kaip čia bus su 
šiuo vakaru, ar atsiras bent de
šimt drąsuolių. Gal užteks kokio 
penketo iš to viso tūkstančio.

— Tai neblogai, — nei pa
tvirtina, nei nuneigia svečias.

Ką sako jo veidas, pažiūrėti 
negaliu, nes iš sniego debesio

prieš pat nosį išnyra svetimos ku
melės užpakalis. I šonus pasikrai
pydamas susilaikau nestuktelėjęs 
ir mėginu aiškinti:

— Žinoma, kai kurie jau ke
lintos kartos ir gal net nebemoka 
nė vieno lietuviško žodžio. Prie 
parapijos dar vis tebepasilaiko 
apie keturi šimtai.

Jis į tą pastabą nieko nepasa
ko, bet aš nenoriu tuo užbaigti 
ir prisiverčiu pakloti žalią tei
sybę:

— Žinoma, literatūra ar kas 
nors jau gimininga ne visiems 
įdomu. Turime taip apie septy
niasdešimt žmonių, kurie ne tik 
ja domisi, bet net ir pasiilgsta pa
našių parengimų, kaip šiandien.

O pats galvoju, tik jau ne šian
dien. Jeigu negerės, reikės tik kai
mynus susikviesti ir savo būdelėj 
sutalpinti visą Almeno literatū
ros vakarą.

Vos slenkstį peržengęs, žmonai 
prisistatė.

— Aš su barzda.
— Tai kas, — atvertė toji, ne

sugriebdama ką atsakyti į tokio 
aiškiai matomo daikto patvirtini
mą žodžiu. O gal čia tebuvo lyg 
ir atsiprašymas, nes ji, tarpdury 
pasitikusi, pokštelėjo jam į žan
deną. Kaip ji čia žandą pasieks 
per tokį sužėlimą. Nutvėriau tą 
barzdos reikalą ir pasisakiau ka
žin kada pažinęs tokį pat barzdo
tą, gal net kiek barzdotesnį, že
maitį Alminą.

— Ar nebus kas iš giminės? — 
užklausiau.

— Gal veterinarijos daktaras?
— Ir veterinarijos ir daktaras, 

— sakau.
— Tai bus buvęs mario tėvas. 

Bet dabar jis jau nebe Alminas, 
bet Almenas, kaip ir aš. Iš tikrų
jų mūsų žemaitiška pavardė yra 
Almens. Pridėjau tik galūnę, kad 
būtų kaip linksniuoti. Ir tėvą 
įkalbėjau. Oficialiai pakeitėm. 
Kai ėmėm pilietybės popierius, 
buvo lengva: kaip norėjai, taip 
ir užrašė. Tik brolis pasiliko Al
minas. Iš rašto dabar atrodom 
lyig ir ne giminės.

— Kai taip iš pusnynų išsi 
kapstėm, — sakau, — gal 
gurkšnį kokio nors skysto, 
mai. Į ką būtum linkęs?

— Nieko. Dabar nieko, 
vėliau. Kai viskas pasibaigs.

Tuoj dingtelėjo, kad Kazys yra 
vyras, kuris į savo darbą žiūri , 
rimtai. Prieš darbą nieko, kad 
būtų visiškai blaivus. Nemėgina 
apgaudinėti savęs, nei apsigaudi- 
nėjimu apvilti kitų. Tik kaip mes) 
jo rimtą žiūrėjimą į tai, ką žada 
mums duoti, tokią dieną sugebė
sime atsverti savo palankumu. Ir 
kol žmona jį veda palėpėn, kur 
jam teks miegoti, ir kol pasakoja 
apie lovą, kurią kada nors ža

kokį 
Silu-

Gal

Kazys Almenas skaito savo kūrybą Rochesteryje, N. Y. 
Nuotrauka J. J.

danti atiduoti į lietuvių literatū
ros muziejų, kaip istorinę, nes jo
je yra nakvoję beveik visi vieno 
rašytojo literatūros vakarų pir
mūnai, — aš bėgu prie telefo
no paleisti gandą, kad rašytojas 
atvyko, kad literatūros vakaras 
tikrai bus, nors dangus su žeme 
ir dar bjauriau maišysis.

Užkandžiaudami, priešpiečius 
mėginame nukrypti į asmeninius 
literatūrinius patyrimus, bet jis 
ir čia labai santūrus. Mane pa
žinęs dar Vokietijoj. Ne asmeniš
kai, ne. Tada trylikos metų ber
niukui stipriai užkliuvusi “Nak
tis ant morų”, nuo to laiko ma
no vardas jam nesvetimas.

— O kaip ten su tuo “Juodo
sios gyvatės tiltu”? — mėginu 
kreipti kalbą į jį patį. — Girdė- 

! jau kalbant, kad' jis yra gryna 
Paties patirtis.

Valandėlę tyli ir vos žymiai 
šypso.

— Ten yra ir mano paties pa
tyrimo. Tik viskas vyko ne taip.

Gyvenimo į knygą nurašyti ne
galima — būtų per daug spragų 
tarp įvykių. Būtų ir neaišku ir 
skaityti neįdomu. Apskritai, aš 
nelaikau savę$. giliu rašytoju. Gal 
net visiška? rašytoju nelaikau. 
Nerašau ką skelbti ar ką aiškin
ti, kokių gelmių ar buvimo pras
mių ieškoti. Parašau kaip kokį 
anekdotą,.jįokįįjvykj papasakoju. 
Kartais pats gyvenimas ką paki
ša, kartais viskas taip sau ateina 
į galvą. Mėgstu žmones. Iš arti 
jie visiškai kitaip atrodo, negu 
mes galvojam. Kartą Afrikoje už
ėjau izoliacijoj išaugusią gentį 
(sakė ir jos vardą, bet vardai se
nam smegenyne nebenori laiky- į 

tis), kad negalėjau atsigrožėti. I 
Vyrai dailiai išaugę, plačiais pe-1 
čiais, siaurais klubais, lieknam Į 
tiesiom kojom, o ūgis apie sep- j 
tynias pėdas. Stoviniuoja ietimis j 
pasiramstydami. Nors ir esu ne iš i 
pačių mažiukų ,bat žiūri į tokius, 
ir darosi sarmata, kad vyras esi.

Ir kiek patylėjęs priduria, lyg

apie Afriką, nebūtų net šnekėti 
pradėjęs.

— Aš, matai, gal esu kiek ki
toks, negu kiti čia užaugę. Jie au
go miestuose, o aš kaime. Neb- 
raskoj. Ten ii“ vėjai kitokie ir žie
mos kitokios. Kai neša sniegą, tai 
tarp kalniukų privaro po kelioli
ka pėdų.

Man smagu klausyti žmogų 
taip šnekant. Paprastai, ne iŠ 
kalno suplanuotomis frazėmis. 
Pradedi justi, kaip žodžių tar
pais teka šiluma, bet mums tuos 
žodžius vis pertraukinėja telefo
nas. Tai tik šiandien taip, kai 
yra su kuo ka'bėti. Paprastai jis 
ištyli savaitėmis, o kartais ir mė
nesiais. Norėčiau vėl megzti kal
bą, bet rūpi, ką veiksim vakare, 
nes telefonu atsišaukiančių ir ža
dančių bristi sniegus vis daugiau 
atsiranda.

O jis paskaitysiąs kokią trum
pą novelę, gal kiek pašnekėsiąs 
kaip dirba. Bet, kad nuolat jis 
ir nerašąs.

— Parašau ką, o paskum kar- 
( tais ir labai ilgai nebeprisėdu. 
Dabar rašau de ektyvinį romaną. 
Man patinka praeitis. Kiekvieną 

i syki, kai nuvažiuoju į Lietuvą, 
' pavažinėju po senoviškas vietas, 
; Vilniuje pasiknisu po archyvus. 

IŠ to išėjo “Vieverių kronikos”. 
Ne patys įvykiai, ne. Jie sugal
voti, bet tas anų laikų fonas. Tur 
būt, girdėjai — paskutinę knygą 
išleidau Lietuvoje.

Ir stabterėjo.
Žinojau, kad dėl to iš čionykš 

čių buvo jam priekaištų, ir tas 
stabterėjimas dingte’ėjo, lyg pa
našaus priekaišto lauktų ir iš ma
nęs. Bet aš jokio priekaišto ne
turėjau. Ar svarbu kokiais ke
liais knyga į žmones išeina. Kad 
tik išeina.

— Girdėjau, — atsakiau.
Ir valandėlę kalbame apie lei

dimo sąlygas, apie honorarus. 
Pasirodo, kad jie ten honorarus 
moka ne už tiražą, bet pagąl dar 
carinės Rusijos įvestą tvarką — 
už spaudos lankus. Ir moka tik 
rubliais, kurie turi pasilikti ten. 
Nė į jokią kitą valiutą neiškelsi 
ir neišsiveši. Tam juk ir yra tos 
sienos ir uždangos, kad žmonės 
nepraturtėtų nei auksu nei iš
mintimi.

(Nukelta į 6 pusi.)

KOSTAS BUTKUS
Tel. PR 8-2781 (778-2781)

TVOROS. LANGAI DURYS

STOGELIAI. RINOS.
APKALIMAI (Siding)

American Travel Service Bureau, vadovaujamas walter Rask- Ras. 
čiausko, 1973 metais organizuoja 12 turistinių ekskursijų j Lietuvą. Lie
tuvoje visos ekskursijos viešės 10 dienų — Vilniuje, Druskininkuose ir 
Trakuose. Wa!ter Rask-Rasčiauskas, pirmas pradėjęs vežti žmones j 
Lietuvą, tą darbą sėkmingai tęsia jau 12 metų. Jo ekskursijos tvarkingai 
suorganizuotos ir vyksta sklandžiai.

Prašome iš anksto pasirinkti Jums tinkamą keliones datą ir regist
ruotis, nes dalyvių skaičius grupėse ribotas. Užsiregistravusiems bus 
suteiktos visos informacijos apie kelionei reikalingus dokumentus. Kai
nos ekskursijoms bus paskelbtos greitu laiku.

Nr. 1 Gegužės 21 d. 15 dienų kelionė Chicagos
Nr. 2 Gegužės 28 d. 16 dienų kelionė 

(su Leningradu)
Chicagos / New Yorko

Nr. 3 Birželio 3 d. 18 dienų kelionė 
(su Leningradu)

Chicagos / New Yorko

Nr. 4 Birželio 23 d. 15 dienų kelionė Chicagos
Nr. 4-A Birželio 25 d. 21 dienos kelionė 

(su Roma)
Chicagos

Nr. 5 Liepos 9 d. 14 dienų kelionė Chicagos / Ncw Yorko
Nr. 5-A Liepos 9 d. 21 dienos kelionė 

(su Roma)
Chicagos / New Yorko

Nr. 6 Liepos 15 d. 14 dienų kelionė Chicagos / New Yorko
Nr. 7 Liepos 19 d. 14 dienų kelionė Chicagos / New Yorko
Nr. 8 Rugpiūčio 1 d. 14 dienų kelionė Chicagos
*<r. 9 Rugpiūčio 1 d. 21 dienos kelionė 

(su Roma)
Chicagos

Nr. 10 Rugpiūčio 22 d. 14 dienų kelionė Chicagos / New Yorko
Nr. 11 Spalio 1 d. 15 dienų kelionė Chicagos
Nr. 12 Gruodžio 19 d. 14 dienų kelionė Chicagos / New Yorko

(mokėjimas asmeniui $100.00.

Visais kelionių reikalais prašau kreiptis į:

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 So. VVestem Avė., Chicago, III. 60643 

TELEFONAS — (312) 238-9787
Taip pat paruošiame kvietimus giminėms atvykti j Ameriką; teikia

me informacijas kelionių reikalais j visus pasaulio kraštus, parūpiname 
vizas ir bilietus.

OF VOUR 
INVESTMEN1

V PER ANNUM

ON CIRTIFICATES 
OF $5,000 OR MORE 

Tavo Year Maturity

»)^4TeR ANNUM

ON CIRTIFICATES 
OF $1,000.00

One Rear Maturity

SHORT TERM 
ūiz%

/4 PER ANNUM

8 or 0 month term

Minimum $1,000.00

PER ANNUM

ON ALL PASSBOOK

ACCOUNTS

CHICAGOS TAUPYMO LR SKOLINIMO BENDROVE dėl bet kokių iūsų namo pa 
gerinimų duoda paskolas iki $500.00 ir daugiau tinkamomis sąlygomis. O gal Jums 
yra reikalingi pinigai dėl kitokių reikalų? Ar jei neturite nuosavo namo ir Jums nu
sibodo mokėti aukštas nuomas. įsigykite nuosavus namus.
DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY

BET KOKIAIS FINANSINIAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Į

Chicago Savings and Loan Assn.
PhUomena D. Pakel Preaidenl

6245 SO. WESTERN AVĖ. TEL. — GR 6-7575



Nr. 5 (1) — psl. 6 DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA šeštadienis, 1973 m. sausio mėn. 6 d.

• Antanas Musteikis, KIAU
ROS RIEŠKUČIOS. Romanas. 
Išleido Lietuviškos knygos klu
bas Chicagoje 1972 m. Spaudė 
Draugo spaustuvė. Dviejų spal
vų viršelį piešė Ada Korsakaitė- 
Sutkuvienė. Knyga 259 psl., kai
na 4.50 dol., gaunama Drauge.

Anot šios knygos aplanko pa
raštės, Antanas Musteikis esteto 
žvilgsniu apžvelgia skaudžių pa
sikeitimų laikotarpį, prasidėjusį 
Lietuvos okupacijomis ir persi
metusį j Amerikos gyvenimą. O 
knygos vizitinėj kortelėje leidyk
la mus su romanu šitaip supa
žindina.

“Autorius galinėjas ir galinėjas 
su draugų ir artimųjų pavidalais, 
norėdamas juos perkelti į herojų 
plotmę, kad kasdienybė virstų 
pokyliu. KIAUROS RIEŠKU
ČIOS yra knyga šventadieniškų 
žmonių, kurie yra sutinkami šio- 

žmonės 
su 

at-

ro tenka išgirsti, kad rašytojas ga
lėjo ko nors dar daugiau duoti. 
Ir tai yra gera: parodo, kad yra 
žmonių gyvų ir atvirų mūsų gro
žinei literatūrai ir dar tebegyvam 
rašytojui.

Tuo tarpu tiek —
Tavo Jurgis Jankus

gražiausiai atėjusių nuotaiką iš
reiškė jauna studentė: “Nors bu
vau pasiryžusi egzaminams ruoš
tis, bet tokia laiminga, kad atė- j 
jau. Man visai naujas pasaulis 
atsivėrė”. Nors iš kitos pusės, gal 
ir ne visi buvo vienodos nuo
monės. Kad va ir dabar bemė
ginant užraukti šias palaidas pa
stabas, telefonas vėl suzirzė. 
Skambina bičiulis, su kuriuo ne
teko tą pačią dieną įsikalbėti, ir 
sako: “Žinai, Jungi, kad aš tą Al
meną visiškai kitaip įsivaizdavau. 
Daug prasčiau. Tiesa, ir skaityti, 
tur būt, nebuvau skaitęs. Bet da
bar — puikus vyras. Ir kaip skai
to! Ir kokia proza! Tik vienu esu 
nepatenkintas. Tos pilys ir kiti 
dalykai labai geri, bet kodėl jis 
viso vakaro nepaskyrė vien savo 

Almenu pavaikščioti tose vietose kūrybai?! lai bent vakaras būtų 
ir tiems, kurių ne kartą tenai bu-| buvęs I 
vo vaikščiota, o kartu ir tiems, Tai nieko nauja. Beveik po 
kurie apie jas tebuvo tik iš kitų kiekvieno tokio literatūros vaka-1 
girdėję ar skaitę. Ypač, kad ir pa-' 
šakoti jis moka nė kiek nepras-‘————— 
čiau, negu skaityti, vis padailin
damas ramiomis, humoro pilno
mis pastabomis.

Paskum, Kazimierai, jau Tu 
žinai mūsų įprastinę tvarką: pa- 
gurkšnojam kavutės, pasidalinam 
įspūdžiais, pasirenkam autogra
fų. Jau ir pats esi pastebėjęs, kad 
tokie vakarai yra kartu ir labai 
gera priemonė (ar vieta) kny
gas paskleisti. Beveik kiekvie
nas, su autorium praleidęs vaka
rą ir asmeniškai susipažinęs, nori 
turėti ir jo knygą. Šį kartą kažin 
kaip išėjo, kad tų knygų daug 
kam net pritrūko. Ir pusnys nors 
porai valandų pasimiršo. Gal

ką ištiesęs į rusų bastijoną—sau
gumo policijos būstinę, lyig saky
tų: “Gerai įsižiūrėkife, štai kur 
jūsų laisvė”, net nuvedė į po at
viru dangum muziejų, kur su
rinkta senoji Lietuvos architek
tūra, net vienas kitas pakelės 
kryžius ar koplytėlė. Ar ant kry
žiaus tebėra Kristaus kančia, ne
buvo galima įžiūrėti, bet koply
tėlė aiškiai tuščia. Šventojo net ir 
muziejuje nebėra. Taip ir kyla 
mintis paklausti, kur jis: ar sau
gumo rūmuose tebesiaiškina, o 
gal nusprendė, kad muziejuje 
jam dar ne vieta, pasikėlė triny
čius ir išėjo per kolūkius žmonių 
guosti ir dvidešimtojo amžiaus 
vergams ašaras šluostyti. Grei
čiausia, ikad taip ir atsitiko.

Šiaip smagu ‘buvo kartu su

Ithaca College; Janis Kreslinš, 
Council on Foreign Relations; 
Mardi Valgemae, Lehman Col- 
kge, City University of New 
York; Bronius Vaškelis, Lafayet- 

: te College. Viršelis pieštas Slgur- 
do Gravos. Žurnalas spausdintas 
Augustums Printing Service, Lin- 
coln, Nebraska, 68502, USA. Ti
ražas 10(30 egz. Redakcijos adre
sas: Arvids Ziedonis, Jr. Muhlen- 
beng College, Allentovvn, Pa. 
18104. Administracijos adresas: 
Janis Gaigulis, 366—86th Street, 
Brooklyn, N. Y. 11209. Žurnalo 
metinė prenumerata 8 dol., atski
ro numerio kaina 2 dol. Leidžia 
Association for the Advancement 
of Baltic Studies, Ine. (AABS). 
Sąjungon įstojimo metinis mo
kestis 10 dol. Šia suma Sąjun
gos nariai užsimoka ir žurnalo 
prenumeratą. įsirašant nariais į 
Sąjungą, įstojimo mokestį reikia 
siųsti tuo pačiu žurnalo administ
racijos adresu. Sąjungoje narių 
skaičiumi lietuvius toli pralenkia 
latviai ir estai. Todėl kiekvienas 
šviesesnis lietuvis yra raginamas 
įstoti nariu į šią Baltiškųjų stu
dijų sąjungą, savo metiniu 10 
dol. mokesčiu bent paremiant jos 
istoriškąjį baltiečių šviesuolių ap- 
sijungimą savųjų tautų mokslo 
plotmėje. Naujai kadencijai As
sociation for the Advancement of 
Baltic Studies, Ine. prezidentu 
kaip tik yra išrinktas lietuvis — 
prof. dr. Rimvydas Šilbajoris, 
The Ohio Statė University.

Šio Joumal of Baltic Studies 
numerio turinys: j

ARTICLES: Lenin and Pea-J 
sant, ‘Bolshevism’ in Latvia, 19031 
—1915 (Stanley W. Page); The 
Polytechnical Instįtutęjof Riga 
and Its Role in the Development 
of Science (Eizens Leimanis); 
Alexander Soltzhenitsy.n and the 
Baltic Peoples (iAruloU.us..G. Ma
tulis). A French Obsehvėr of 
the Baltic (Biruta Cap). RE- 
VIEWS: Lowell Tillett “The

kią dieną. Kartais tie 
yra kaip tas žemaitis, kuris 
paprastu šautuvėliu bando 
mušti rusus nuo Sedos. Kartais 
jie taip giliai išgyvena savo kal
tę, kurios niekas negali įrodyti, 
kad jie priartėja momentui prie 
Kafkos žmogaus.

Ar tremtis yra prakeikimas ar 
tikrosios kūrybos įkvėpėja? Ar is
torikai sugeba pavyti istoriją? Ar 
moteris išsako save, ar ji tik vai
dina gabaus režisieriaus vadovy
bėje? Ar ji yra tokia natūrali, 
kaip iš ežero per vasarojų išbri
dusi? Ar Senojo Testamento pat
riarchas grįžo į mūsų gyvenimą 
aukoti savo sūnaus? Ar ne per1 
anksti Baranauskas išėjo iš Anykš-| 
čių Šilelio? Kur pasiklydo Vaiž
gantas? Kodėl suvalkiečiai pasi- 
šoyė į bendrinės kalbos gimdyto
jus? Ar Rytų Europos žmogus yra 
apsigimęs būti šališku? Ar duktė, 
išdavusi tėvą, nedreba kaip Dre
bulė? Ar yra žmonių šalia kūrė
jų ir intelektualų? Kas įsiveržė' į 
sosotinę, kaip į niekenožemę?

Tai yra klausimai, kurie išky
la Antanui Musteikiui šiame ro
mane”.

• KALBININKO KAZIMIE
RO JAUNIAUS RANKRAŠTI
NIS PALIKIMAS. Katalogas ir 
publikacijos. Lietuvos Valstybinė 
respublikinė biblioteka. Vilnius- 
1972. Parengė Stasys Skrodenis. 
Spec. redaktorius Algimantas Lu
košiūnas. Leidinio tiražas 2000 
egz. Prieš titulinį knygos pusla
pį įdėtas kun, Kazimiero Jau
niaus portretas — Sauliaus Ika- 
mo lino raižinys.

Leidinio įvadiniame žodyje, be 
kita ko, sakoma: “Čia spausdi
namas analizinis K. Jauniaus 
rankraštinio palikimo bibliogra
fijos aprašymas, apimantis ne tik 
Respublikinės bibliotekos Rank
raštyne esančią medžiagą, bet ir 
Lietuvos MA Lietuvių kalbos ir 
literatūros instituto bibliotekos 
rankraštyne, VVU Mokslinės bib
liotekos Rankraščių skyriuje bei 
Lietuvos Centriniame valstybi
niame istoriniame archyve sau
gomus rankraščius ir dokumen
tus. Toliau pateikiama K. Jau
niaus korespondencija (jo ir jam 
rašyti laiškai), kurią parengė Lie
tuvių kalbos ir literatūros insti
tuto mokslinis bendradarbis K. 
Eigminas. Publikuojama K. Jau
niaus surinktoji tautosaka bei jo 
pastabos apie A. Bezzenbergerio 
istorinę dainą su plačiu straips
niu ‘K. Jaunius ir tautosaka’. Lei
dinio pabaigoje skelbiami trys 
(iš penkių) K. Jauniaus finų- 
ugrų-baltų kalbų etimologiniai 
žodynėliai su Lietuvių kalbos ir 
literatūros instituto mokslinio 
bendradarbio, filol. m. kand. S. 
Karaliūno straipsniu. S. Karaliū
nas taip pat redagavo tuos žo
dynėlius”. Leidinys 368 psl.

• JOURNAL OF BALTIC 
STUDIES, Volume III, Number 
2. Suinmer 1972. Žurnalą reda
guoja Arvids Ziedonis, Jr., Muh- 
lenberg College. Redakcinė .kole
gija: Olavi Arens, Columbia 
university. Andrew Exergailis,
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MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite pirkdapii 
įvairių firmų foto aparatus 
jų reikmenis. Pasinaudokite
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidarą pirmad. 
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai.

3314 West 63rd Street
Chicago, Illinois, (>0629

Tel. PRospect 6-8998

k
Adomas
no parodų dalyvis šio š'mtmečio pradžioje Vilniuje, kuriam š:ų metu sausio 
1 d. suėjo 94 metai. Dailininkas gyvena Chicagoje, būdamas aktyvus mūsų 
kultūrinio gyvenmo dalyvis: uoliai lanko parodas, koncertus, vaidinimus, 
paskaitas ir pats tapo. Nuotrauka Vytauto Maželio

Varnas, vienas pirmųjų mūsų dailės veteranų, pirmųjų lietuvių me

.Atkelta iš 5 pusi.)
— O kaip su detektyviniu? Ar 

galas jau matyti? — grįžtu prie 
darbų.

— Tai jau kaip ir baigiau. Jei
gu tik pasiseks, galvoju ir tą 
spausdinti tenai. Tegu skaito. 

Great Frendship: , Sovjųt Histo- Jeigu...
rians on the Non’ - RaSšlans Na- Telefono zirziklis nutraukė sa-

I

rians on the Non’ RaSŠlans Na-
tionalities” (Earl W." Jennison, kinį, ir jis liko nebepasakytas. 
Jr.); Robert Conąuest “The Na-! Kai užbaigiau kalbą, Kazys jau 
tion Ki'llers” ’ 
kins); Ragnhild M. Hatton 
“Charles XII of Sweden” (Earl 
W. Jennison, Jr.);
Solzhenitsyn
(Anatolius C. Matulis). BIBLIO- 
GRAPHICAL NOTĖS: Recent 
Publications on Baltic History 
(Janis Kreslinš and Olavi Arens). 
COMING EVENTS: Forthcom- 
ing conferences. BALTIC STU
DIES AT INSTITUTIONS OF 
HIGHER LEAiRNING: Availa- 
bilility of Informations on the 
Baltic Statės. Reference Tools 
and Baltic Material (Uno Tee
inant); Survey of Nationality 
Study by Columbia University: 
Library Collections of Baltica. 
AABS ITEMS: AABS Challen- 
ges and Opportunities (Edgar 
Anderson, President); Personai 
Notės.

(Nieholas Balab- buvo atsinešęs ir ant stalelio pa-

Alexander
“August 1914”

• MITTEILUNGEN AUS 
BALTISCHEM LEBEN, Nr. 3 
(79), September 1972, 17. Jahr- 
ganang. Vokiečių kalba leidžia
mas informacinis leidinys, infor
muojąs skaitytoją apie Baltijos 
kraštų ir jų išeivijos šių dienų 
kultūrinę, visuomeninę ir politi
nę veiklą, leidžiamas draugijos 
Baltische Gesellschaft in Deuts- 
chland. Išeina keturis kartus me
tuose. Metinė prenumerata 
vokiškų markių. Redakcijos 
administracijos adresas:
Gruenbaum, 8 Muenchen 
Lessigstrase 5, W. Germany.

Leidinio lietuvių veiklai skir
tuose puslapiuose, šalia gausių 
trumpų kultūrinių informacijų, 
plačiau rašoma apie praėjusios 
vasaros Amerikoje įvykusį Pa
saulio lietuvių jaunimo antrąjį 
kongresą ir ketvirtąją Tautinių 
šokių šventę. Taipgi išsamiau in
formuojama apie visų lietuvių
(tėvynėje ir išeivijoje) pastangas ir su spalvotomis reprod’ukcijo- 
gelbėti nykstančius M. K. Ciur- mis M. K. Čiurlionio monogra- 
lionio paveikslus; rašoma apie fiją.

15 
ir 

Adam
2,

sidėjęs diktafoną. Dar grįžtant 
per sniegynus iš aerodromo, bu
vo užsiminęs, kad juodu su žmo
na turi tokį lyg ir mogį ar nikį: 
renkasi medžiagą apie mūsų kul
tūros išstorijos raidą. Kur tik ran
dąs žmonių, ypač senesnių, turė
jusių ryšių su vienokiomis ar ki
tokiomis mūsų kultūrinėmis ap
raiškomis, su jais išsišnekąs apie 
praeiti, pasišnekėjimą užrašąs į 
juostelę, o žmona paskiau per
rašanti mašinėle. Jau turįs surin
kęs gana didelį pluoštą tokių pa
sikalbėjimų. Jau buvau jam nu
žiūrėjęs porą tokių žmonių savo 
kaimynystėje, bet jis ėmė ir įni
ko į mane. Taip ir nebeteko jo 
žemaitiško būdo atsverti 
pusėn. Nebesužinojau nei 
nei kaip jis pradėjo rašyti, nei iš 
kokių svajojimų tas rašymas kon- 
kretizavosi, net nesužinojau, ko
dėl rašo lietuviškai, tokia nepel
ninga kalba, kai visiškai neblo
giau, o kas žino, gal net geriau 
tą patį galėtų rašyti angliškai ir 
tikėtis šiek tiek pinigo. Tie klau
simai, Kazimierai, man rūpėjo ir 
teberūpi, bet kai reikėjo klausti, 
trinte nusitrynė, o gal tik laiko 
pritrūko. Matyt, ne reporteriu gi
męs esu.

Bet salėn žmonių prisirinko. 
Kiek mažiau, kaip praėjusį pava
sarį Tavęs pasiklausyti, bet tada 
nereikėjo iš sniego išsikasti. Nė 
vienas ir šį sykį nesigailėjo atė
jęs. Pirmoje daly Kazys trumpai 
paaiškino, iš kur dygę tos jo

savo 
kur,

“Vieverių kronikos”, įspėdamas, > 
kad nemaišytų su Veiverių mies
teliu, nes Vieveriai yra gryna jo 
vaizduotės nuosavybė ir čia pat 
perskaitė net trejetą kronikėlių: 
kaip laivininkui per moterį ir 
pupas nugrimzdo laivas, kaip žy
das per Skystaputrių šeimą pra
rado pinigus ir karčiamą ir kaip 
per meškas bajoras neteko kelnių 
ir garbės, o bitininkas bičių. 
Kiekviena toji kronika meninin
ko, bet kartu ir matematiko, dar
bas. Žmonės tokie ryškūs, nors 
portretus piešk, veikimas nuosek
lus, be jokių logikos spragelių, ir 
vis nepasakyta paslaptim priekin 
traukiąs, kurio eigą visą laiką žy
mėjo klausančių juoko prasiver
žimai, kaip sproginėją purslai. Ir 
skaitančiojo balsas ryškus, nevar
ginąs pertempimu, tarimas aiš
kus, sakinio moduliacija išieško
ta ligi smulkmenų. Net patiems 
mažiausiems, kurių atsilankė ge
ras pustuzinis, nė vienas nuoty
kis nenubiro pro šalį. Dar ir kitą 
dieną jie kikeno ir draugams pa
sakojo, kaip dygstančios pupos 
skėlė laivą, kaip meškinas bajo
rą akėjo ar kaip Skystaputriai vi-; 
są žydelio karčiamą išgėrė.

Po pertraukos skaidrėmis 
(daugiausia paties fotografuoto
mis) pavedžiojo po tėviškės pilis, 
po Vilnių, kur nuo kiekvienos 
bažnyčios nubrauktas švento 
būdvardis, kur aikštėje stovi Le
nino paminklas, iškilmingai ran-

GĖLĖS
Vestuvėms, banketam*. laidotu 

tr kitokiom* progom* 

8EVERLY HILLS GĖLYNYčle
•448 W IlSrd Street Cbtnajro. Illtnot
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IŠ MODELINIU NAMU BALDAI 
30% iki 50% nuolaida

Galima pirkt dalimis ir išmokėtinai 
SOUTHW.EST FURNITURE CO. 
6200 S. Westera — Tel. GR 6-4421

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Manufacturen

Ramiomis išpjaustyti paveikslų 
rėmai — pritaikinti paveikslams 
ir skelbimams, rėmai — metalu 
aplieti rėmai.
2400 So., Oakley Avė., Chicago 

Tel. Vlrginia 7-7258 - 59

i i:

CRANE SAVINGS
INO LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEW1CZ, Prez.
2555 VVest 47th Street Tel. LA 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

Mokamai oi dvieju saoja. a.ikštaa din
. ■ ■ ulieatu Hoak&lUM dendat- mokiunaa už

Minimum *&,OOO.OC nv,»u>v4mo MtakalUU.
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u KETVIRTAI) » » r iki » V. ’
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JEI JOS NORITE SIŲSTI SIUNTINIŲ DOVANAS 1 LIETUVA IR ĮVAIRIUS 
USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos

PACKAGE EXPRESS * TRAVEL AGENCY, INC.
(LICENSED BY VNESHPOSYLTORG)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA) 1776 BROADVVAY, NEW YORK, N. Y. 10019 TeL — 581-6590 ; 581-7729

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

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvairiausių audinių, 
taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

TRAVEL AGENCY, INC.
PODAROGIFTS, INC.
pažymėjimams, motociklams, Šaldytuvams, televizijos 
kurias galite užsakyti Lietuvoje ar USSR gyvenantiems

PACKAGE EXPRESS &
Affiliated with

Priima užsakymus butams, automobiliams, dovanų 
Imtuvams ir įvairioms kitoms sovietinėms prekėms, 
giminėms. Papildomų žinių teiraukitės mūsų pagrindinėje įstaigoje ar betkuriame mūsų skyriuje. Atidaryta 
kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 
4 valandos popiet

MŪSŲ SKYRIAI

okupanto abejingumą, net prie
šingumą tam reikalui ir pagaliau 
ledų pralaužimą, bent leidžiant 
vokiečių leidyklai “Verlag der 
Kunst” Dresdene išleisti vokiečių 
kalba kapitalinę, didelio formato

TELEVIZIJOS
Krautuvė Mnrgnctte Parke 

Spalvotos Ir jMiprastos Radijai 
Ir st4‘nx>. 

Pardavimas ir taisymas 

MIGLINAS TV 
2346 W. 69th St. — tel. 776-1486

Allentovvn, Pa. — 126 Tilghman Street .....................
Baltimore 31, Md. — 1900 Fleet Street .........................
Brooklyn, N. Y. 11218 — 485 McDonald Avenue .....
Buffalo 12, N. Y. — 701 Fillmore Avenue .................
Chicago 22, I1L — 1241 No. Ashland Avenue .........
Chicago, IU. 60629 — 2608 West 69 Street .................
Chicago, BĮ. 60609 — 1855 West 47 Street .............
Cleveland 13, Ohio — 1028 Kenilworth Avenue .....
Detroit 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue .....
Farmingdale, N. J. — Freewood Acres Rt. 9 .............
Hamtramck, Mich. — 11339 Jos Campau Avenue .....
Hartford 6, Conn. — 122-126 Hillside Avenue .....
Los Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue .. 
Newark, N. J. — 378 Market Street .............................
New York 3, N. Y. — 78 Second Avenue .................
New York 3, N. Y. — 141 Second Avenue ............... ?.
Philadelphia 23, Pa. — 631 W. Girard Avenue .........
Rahvvay, N. J. — 47 East Milton Avenue .................
South Rlver, N. J. — 41 Whitehead Avenue ............
Svracuse, N. Y. 13204 — 515 Marcellus Street .........
Trenton 10, N. J. — 1152 Deutz Avenue .....................
Utica, N. Y. — 963 Bleeker Street .............................

435-1654 
342-4240 
467-6465 
895-0700 
486-2818 
925-2787 
376-6755 
771-0696 
365-6780 
363-0494 
365.6740 
249-6216 
385-6550 
642-2452 
674-1540 
475-7430 
769-4507 
381-8800 
257-6320 
475-9746 
392-0306 
732-7476
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Kultūrinė. kronika
Iš Lituanistikos instituto veiklos
Kaip buv. Prezidiumo vardu jo netarta steigti, ir LI buvo dele- 

pirmininkas dr. Vincas Maciūnas gavęs du savo narius organiza- 
informuoja, Lituanistikos insti- cinėn komisijon), tektų pasvars- 
tuto Mandatų komisija 1972., tyti reikalą ir galimybes LI per- 
XII. 21 d posėdyje suskaičiusi j tvarkyti taip, kad jis galėtų ap- 
balsus, praneša, kad LI nariai 
patvirtino pasiūlytuosius naujo 1 
prezidiumo kandidatus. Taigi Į

A naująjį LI prezidiumą sudaro:) 
pirm. dr. Jurgis Gimbutas ir na
riai V.adas Kulbokas, dr. Alek
sandras Plateris, dr. Tomas Re
meikis ir Simas Sužiedėlis. Jiems 
visi linkime geros sėkmės, orga
nizuojant tolimesnę LI veiklą.

Pateikiama taipgi trumpa LI 
pastarųjų trejų metų apžvalga.

Vienas iš pagrindinių 1969 m. 
išrinkto LI prezidiumo uždavi- 

' nių buvo naujų LI narių reika
las. Jų buvo išrinkta 17. Jų tar
pe buvo visa eilė mūsų jaunosios 
kartos mokslo žmonių, kurie jau 
sudaro ketvirtadalį visų LI na
rių. Netolimoje ateityje jiems 
teks perimti ir viso LI vadovavi
mą.

LI papildymas dar ir dėl to 
aktualus, kad jau v isa eilė narių 
amžinai nuo mūsų atsiskyrė. 
1969-1972 m. laikotarpyje mirė 

<s. Juozas Bačiūnas (LI garbės na
rys, 1939. I. 23), Konstantinas 
Avižonis (1969. IV. 20), Pranas 
Pauliukonis (1970. IV. 29), Ka
zys Karpius (1971. X. 20). Ze
nonas Ivinskis (1971. XII. 24), 
Konstantinas Račkauskas (1972. 
II. 24), Vladas Viliamas (1972. 
VII. 12), Antanas Salys (1972. 
VII. 31). LI ribojasi lituanisti
ka besidominčiais ir joje besi
reiškiančiais. Tad, jei nepavyk
tų įsteigti bendrosios lietuvių 
mokslo draugijos (ją buvo per I 
Mokslo simpoziumą Chicagoje

imti visus kvalifikuotus lietuvių 
mckslo žmones išeivijoje.

Labai svarbus uždavinys bu
vo ir suorganizuoti trečiąjį LI 
suvažiavimą. Dr. T. Remeikio 
vadovaujamai LI Iždo tarybai 
energingai padedant, toks LI su
važiavimas buvo surengtas 1971 
sukaktuviniais metais Chicago
je, kur prieš 20 metų LI ir buvo 
įsteigtas. LI narių ir kelių kvies
tų svečių buvo perskaitytas 21 
mokslinis pranešimas. LI Suva- 
žia\ imo Darbai buvo dr. T. Re
meikio rūpesčiu išleisti atskira 
knyga.

Į Šalia LI Suvažiavimo Darbų 
leidžiama ir eilinė IlI-ji LITUA
NISTIKOS DARBŲ knyga, re
daguojama V. Maciūno, šiuo me
tu didžioji tomo straipsnių dalis 
jau surinkta spaustuvėje ir tik
rinamos korektūros. Knygos 
spausdinimo išlaidoms buvo pra
šyta ir gauta Lietuvių fondo pa
rama.

1972 m. buvo priimtas naujas 
LI statutas, kurio projektą pa
rengė dr. D- Krivickas (komisi
jos pirm.), dr. K. Jurgėla ir dr. 
A. Plateris. Svarbiausioji piežas- 
tis persitvarkyti buvo ta, kad LI 
Iždo taryba buvo nutarusi likvi
duotis. Padaryta ir kai kurių 
kitų svarbių LI statuto pakeiti
mų.

1972 m. rudenį į LJ kreipėsi 
JAV LB Centro valdyba, pra
šydama perimti lietuvių išeivijos 
bibliografinio metraščio leidimą,

NatiurmortasViktoras Vizgirda

jo ligšioliniams leidėjams pasi- parengimo darbą bus galima 
traukiant. Pasitarime Chicagoje, 
kuriame be LI pirmininko ir Lie
tuvių spaudos istorijos ir biblio
grafijos skyriaus narių dalyva
vo ir Lietuvių fondo atstovas, 
buvo nuspręsta, kad LI perims 
ano metraščio leidimo priežiūrą 
ir vadovavimą. Jei bus gauta 
prašytoji LF parama, metraščio

tuoj pat ir pradėti.
Sekantis LI suvažiavimas nu

matytas 1973 m. Jis jungiamas 
su tais pačiais metais Chicagoje 
rengiamu II-jų Mokslo simpoziu
mu. LI prezidiumas da.yvavo 
specialiame pasitarime Simpo
ziumo reikalais, sukviestame 
1972 m. rudenį Pasaulio lietuvių 
inžinierių ir architektų 
suvažiavimo metu.

s-gos

Filmų (vairumai
Prancūzų skulptoriaus ir lenku rašytojos
meilės istorija
STASĖ SEMĖNIENĖ

kių nesutikimų, tylių kentėjimų, 
o kartu ir gilios meilės.

Toji moteris buvo Sofija 
Brzeska, kurios pavardę mini
mas skulptorius prisegė prie sa
vosios ir liko taip įrašytas istori
joje bei enciklopedijose. Ji buvo 
originali, bet nieko nesivaržanti 
ir turėjo staigų temperamentą- 
Buvo pasiryžusi tapti žymia ra
šytoja. To niekad nepasiekė, net
gi jos pavardės jokiame enciklo
pedijos puslapy nerasi. Likimo 
ironija — vien tik jos mylimasis 
jos pavardę, ją pasisavindamas, 
įamžino.

Filmas sukausto mūsų dėmesį, 
nes šie du asmenys yra taip 
keistai suporuoti. Jis buvo nepa
prastai talentingas, ji gi — vi
dutinioke. Jis gražus, bet jos 
grožis greitai vyto. Jis buvo lyg 
nerimstąs vėjas, o ji tylus, gi
lus vanduo. Parodoma keletą juo
kingų scenų, kaip ji savo šaltu
mu išsiųsdavo jį kitur.

O tačiau ji visados susigrą
žindavo jį atgal. Ir tik Dorothy 
Tutim, suvaidinusios Sofiją, ta
lento dėka, mes tikime rodomo 
gyvenimo tikrumu, kartu juokin
gu ir liūdnu. Taipgi Russell ga
bumas sugeba apjungti visą fil
mą tokia šilima ir nuoširdžiu 
švelnumu, kuris yra tikrai plato
niškas, o tačiau ne visiškai be 
gilesnių ryšių.

Aktorius Scott Antony, nau
jas vyrukas, yra “neišdirbtas 
deimantas”, o tačiau labai pa
ruoštas tai tolei, nepaprastai 
nuoširdus ir saugus nuo įprasto 

gyvenimo pasakojimas — smar-1 avangardiško kvailo pamėgdžio-

Kiekvieneriais metais apie Ka
lėdas prasideda pats stipriausias 
filmų sezonas. Tada stengiamasi 
pateikti publikai geriausią pro
gramą. Ypač 1972 metų pabaigai 
paberta, lyg Kalėdų eglutės žais
liukų bei ornamentų, visa eilė la
bai gerų filmų. Be anksčiau 
jau minėto šiuose puslapiuose 
“Young Winston”, verti dėmesio 
yra ir šie filmai: “Sounder”, 
“Sleuth” ir kiti.

Vienas originaliųjų režisierių, 
kaip John Ford ar Ingmar Berg
man, yra ir Ken Russel. 1972 
metais jis sukūrė antrą gerą fil
mą “Savage Messiah”, apie jau
ną dailininką, gyvenusį ir studi
javusį Edvardo laikų Londone. 
Filmas yra romantiškoji duoklė 
labai trumpam, žaibu blykstelė- 

" jusiam Henri Gaudier - Brzeska 
gyvenimui. Tai prancūzų skulp
torius, sukūręs keletą įspūdingų 
modernių statulų, daugelio kriti
kų laikomas genijumi.

Filmas pagrįstas mažiau ar 
daugiau faktais. Gaudier, po stu
dijų Anglijoje ir Vokietijoje — 
Nuernberge bei Muenchene, gy
veno bohemiškame Paryžiuje 
1910-15 metais ir pažinojo Ezra 
Pound, kuris aprašė jo gyvenimą 

** ir nepaprastai produktingą dar
bą per taip trumpą laiką. Jis žu
vo I-mame pasaulio kare,, būda
mas vos 23 m. Prieš tai gi jis su
tiko ir pamilo nepaprastą ir eks
centrišką lenkę, dvidešimt metų 
už save vyresnę, ir gyveno su ja 
penkerius audringus metus. “Sa
vage Messiah” yra kaip tik jų

Šį kari? kuokos nukreiptos į dailininkus
f

alybei ištikimų dailininkų 
nius Šepetys pasmerkia kaip “me
lagingus” ir “žalingus”. Jis atme
ta ir “prasimanymą, kad lietu
vių tarybinei tapybai siužetinis 
teminis paveikslas tariamai ne
sąs organiškas”. Iškelia jis tapy-

Lietuvos dailininkai, pabrėž
dami kūrybinį augimą ir meninę 
formą, metodiškai kovojo prieš 
jiems brukamus siužetinių—te
minių paveikslų reikalavimus. Šis 
prisipažinimas telpa vadinamam 
Lietuvos TSR kultūros ministro 
L. Šepečio straipsnyje, išspaus
dintame Maskvos žurnale “Is- 
skutsvo” (1972, nr. 10). Paties 
šepečio žodžiais: "... Tapytojai 
kurį laiką tenkinosi išoriniais 
plastiniais ieškojimais, formalių 
kolorito problemų gvildenimu ir 
t. t. Esant tokiai situacijai, netgi 
pasireiškė tam tikros, atseit laiko 
reikalavimais pagrįstos, teorinės 
koncepcijos, kurių vieną sąlygiš
kai būtų galima pavadinti ‘mi
nimalizmu’, o kitą — ‘antitemiš- 
kumu’. Atsirado nuomonių, kad, 
girdi, bendras dailės vystymasis, 
pasireiškiąs konkrečiais darbais, 
jų skaičium, tematikos ryškumu, 
yra menkareikšmis meninio gy
venimo aspektas. Vienintelis 
svarbus aspektas — pačių daili
ninkų kūrybinis augimas. Kartu 
su tuo teigta, kad kiekvienas pa
veikslas, nepriklausomai nuo te
mos visuomeninio gilumo, vien 
savo menine forma, esą, galįs pa
kilti iki siužetinės — teminės ta
pybos lygio... Faktiškai imtasi 
kampanijos prieš siužetinį—temi
nį paveikslą”.

Tuos savo menui ir individu-

teigi-

tojus, “kurie aktyviai reaguoja į i lės atidengia ne tik paciento] 21. 
tikrovės visuomeninius reiški
nius” ir kuria paveikslus “didie
siems mūsų partijos ir valstybės 
jubiliejams minėti” — t. y., pro
pagandistus.

Šepečio straipsnis nežada gero, 
lietuvių dailei. Išvertus jį iš par-j 
tinio žargono, tai perspėjimas lie
tuvių dailininkams grįžti prie sta
lininės propagandinės tapybos. 
Terminai “visuomeninė temati
ka” ir “siužetinis teminis” 
veikslas buvo labai mėgiami 
lino meninių prievaizdų 
dailininkams neliktų jokios 
jonės apie partijos vaidmenį, Še
petys cituoja Leniną: “Mes turi
me visiškai planingai tam (me
no) procesui vadovauti ir for
muoti jo rezultatus”. >

(ELTA)i

Lietuviškas knygos klubo 
šių metų užmojai

Lietuviškos knygos klubas yra 
lietuviško kūrybinio gajumo žen
klas. Jis remia savus rašytojus, 
leisdamas ir platindamas jų kūri
nius. Tai yra sambūris žmonių, 
kurie nenori susilaukti priekaiš- i 
to, kurio iš mūsų yra susilaukę 
Didieji Lietuvos kunigaikščiai už 
tai, kad jie nesirūpino lietuvių 
kalbos ir literatūros puoselėjimu. 
Ši leidykla organizuoja lietuviš
kos knygos leidimą literatūrą su
prantančių ir ją veikiančų asme
nų susibūrimu.

Ateinančių metų būvyje Lietu
viškos knygos klubas rengiasi sa
vo nariams pasiūlyti visą eilę įdo
mių ir vertingų knygų. Tarpe jų 
galima paminėti vieno plačiai 
žinomo beletristo, pasižymėjusio 
gražia kalba, bet rašiusio ir po
ezijos, sumanymą išleisti poezijos 
rinkinį.

Taip pat yra ruošiamasi išleis
ti novelių rinkinį, kurios yra pa
rašytos pasakų stiliumi. Pasakos 
žanras domina rašytojus savo di
delėmis laisvėmis, tiesiog neribo
tomis išraiškos galimybėmis.

Vienas daktaras ruošia novelių I 
rinkinį, tas dramas, kurios vyks-| 
ta didelio miesto ligonirįės ope
raciniame kambaryje. Šios nove-

Lietuviškos knygos klubo na-nuotaikas, kiek ir kaip tai išgy
vena tie žmonės, kurie nuolat su- riai, įmokėdami vienkartinį 5 dol. 
sitinka su tragiškomis žmogaus 
gyvenimo situacijomis. Lietuviš-1 
kos knygos klubas netruks šį rin
kinį pateikti savo nariams.

Vienas iš garbingųjų Lietuviš- j 
kos kn^ s klubo uždavinių yra į 
išleisti pT. mijuotąjį Draugo ro- resas: 4545 W. 63rd Street Chi- 
maną, kurių jis yra išleidęs jau cago, III., 60629.

mokestį, klubo leidinius gauna 
vienu trečdaliu pigiau. Jie turi 
tik apsispręsti per dvi savaites 
tuo gauto pranešimo, ar jie kny
ga domisi, ar ne.

Lietuviškos knygos klubo ad-
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MES TEBEMOKAM-
6 % už 2 Metų 

Certifikatus
(Minimum $5,000)
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HIGH RATES
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/v Annum
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Accounts

Per Annum 
$1000 or more
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PAID OUARTERLY
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BRIGHTON
SAVINGS & LOAN ASS’N

HIGHEST RESERVES

4071 Archer Avenue
Chicago, III. 60632
TEL — LA 3 - 8248

(W**t of Oalifornla Avenue)

S AINT
ANTHONY

SAVINGS

1447 So. 49lh Court 
Cicero, III. 60650 
TEL. — 656-0836

Josepb F. Gribauskas, 
Executive Secretary

FRANK’S TV and RADIO, INC.
SO. HALSTED STREET TEL. — CA 5 - 7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 

RADIO IR STEREO APARATŲ. PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI.

8240

' '*/

$5000 or more 
Certificates 

2 year min.

I*er Annum 
Investment 

Bonus 
Certificates

Laidotuvių Direktoriai

ŽHMVANS
6845 SO. WESTERN AVĖ.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VISTA
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

■y i

PETKUS
MARŲUETTE FUNERAL HOME 

—TĖVAS IR SOROS —
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 71 sf St. Tel. GRovehill 6-2345-6
1410 S. 50th Avė., Cicero T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

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

Laidotuvių Direktoriai 
Trys Moderniškos Koplyčios: 

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

4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas YArds 7-1741-2

jimo savo sveiku humoro įsijau
timu. Russell iš jo padarė prole- 
tarišką herojų, jauną Herkulą.

Filmas yra patrauklus žiūro
vui savo spalvingumu ir sklei
džiama užkrečiančia energija,, o 
taipgi įtikinančia vaidyba visų 
aktorių, ypač Dorothy Tutin, So
fijos Brzeska rolėje.

Iš filmo nesusidaro aiškus 
vaizdas, kad Gaudier buvo geni
jus, bet, kai filmas baigiasi, žiū
rovas pajunta, kad kažkas didžio 
apleido šį pasaulį ir paliko jį 
daug turtingesnių.

O režisierius savo keliu pasie
kė kažko taip pat nepaprasto — 
paminėjo meną ir menininką be 
įbalzamavimo dailininko jo pa
ties legendoje.

Jaunesni kaip 17 m. žiūrovai 
įleidžiami, tik tėvų ar globėjų ly
dimu

I

Kas tik turi gerą skonį,
viską perką pas Lieponį.

L I E P 0 N I S
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI

FURNITURE CENTER, INC.
Marquetfe Pk., 6211 So. VVestern — PR 8-5875

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9:00 iki 9:30. Kitom dienom 
nuo 9:00 iki 6:00 vai. vak. Sekmad. atdara 12 v. iki 5 v. popiet

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SŪNŪS
2314 W. 28rd PLACE Tel. Vlirginla 7-6672
2424 VV. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
11028 Southtvest Ilightvay, Palos Hills, Hl. Tel. 974-4410

GERIAUSIA ŠVENČIŲ DOVANA TAI KNYGA-
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

Autorius LEONARDAS ŠIMUTIS
Veikalas, kuriame pavaizduota tūkstančiai veikėjų ir veidų 

tekste bei iliustracijose, aprašyti Amerikos lietuvių rūpesčiai savo 
tėvų kraštui Amerikos ir tarptautinių įvykių fone. Skaitydamas 
rasi save, savo brolį, tėvą, dėdę, kaimyną ar Sibire kenčiančio 
trolio ar sesers lietuvio balsą. Užsakyk ar užsisakyk šių Švenčių 
proga.

Knyga gaunama DRAUGE, pas ALT skyrių valdybas arba 
A LT Centro Įstaigoje, 2606 W. 63 St., Chicago, III. 60629. Tel. 
778-6900. Kaina $10.00

t

t

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 8-8572

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 S. LITUANICA AVĖ. • Tel. YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-39

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL Tel. OLympic 2-1003
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SENBERNIO GUNDYMAS

— Kiti gyvena su blogam 
žmonom, tad kodėl tu neišgyven
si su savo gerąja?

— Nebijok, kad dėl žmonos 
turėsi mesti gėręs ir rūkęs, viskas 
tau pačiam j sveikatą.

— Jeigu tu manai, kad dviem 
bus sunkiau gyventi, negu vie
nam, tai imk tokią žmoną, kurią 
visi dažnai kviestų į svečius.

— Tu svajoji kur nors suvai
dinti pagrindinę rolę? Tada — iš
kelk vestuves!

— Tu trokšti pažinti save, bet 
pažinsi tik tada, kai pagyvensi su 
žmona.

A.B.C.

T-

V d: į.-!.'- 4'

Kas kokias pėdas gyvenime palieka

PRAĖJUSIŲ METŲ 
NUOTYKIAI

Praėjusiais metais netekom Al
seikos, nes jįjį nupirko Brežne
vo kapeikos.

ANT KO LAIKOSI PASAULIS kritika ir pyragai

Naujųjų metų angoje pravartu 
pakalbėti ant ko laikosi pasaulis, 
kuriame taip galvotrūkčiais lekia 
laikas. Iš tikrųjų pasaulis laikosi 
ant manęs, na, dar ir ant tavęs, 
nes be to nebūtų pasaulio, jis, 
taip sakant, prasmegtų kur nors 
be jokio ženklo. Pasaulis laikosi 
tavo darbu ir ryžtu, o kitam pa- 
jaulis laikosi jo darbu.

Pavyzdžiui, pašto ženklų rin
kėjai mano, kad laikosi pasaulis 
ženklų rinkimu. Na, ir supran
tama, nebūtų ž: nklų, kaip tu 
kam laišką pasiųstum, tiesiog 
gyventum vienas ir švenčių pro-1 
ga nega ėtum nė artimo pasvei
kinti, nei jo laiškučių į dvarinį 
subuvimą pakviesti. Be pašto 
ženklo nebūtų pasaulio, kaip 
laiškas be jo galėtų pasaulį ap
keliauti, todėl pasaulis pašto žen
klų rinkėjams laikosi ant pašto

Taigi, pradėdami Naujus Metus, 
tai atminkime. Jeigu manai, kad 
laikosi pasaulis tik ant tau arti
mų dalykų, tai neklysti, nes kitas 
taip pat neklysta, manydamas, 
kad tik jis yra pasaulio gelbėto
jas.

Pasaulis laikosi arbata, kava, 
alumi, skačiumi, pienu, paren
gimais ir pagerbimais, prakalbom 
ir apsirašinojimar, kritika, krikš
čionimis demokratais, s clalis- 
tais, liaudininkais, frontininkais 
ir visuo tuo, kuo tu pats esi. Be 
tavęs pataulis būtų tikra mizeri
ja. Taigi, visi žemėje yra svar
biausi ir todė visiems Ilgiausių 
metų. S. A.

“Jeigu vyrai kritikai rankovę 
atsiraitoję iš visos jėgos pliekia 
autorėms moterims į ausį, ant jų 
veikalų drėbę riebų neiginį, “tai 
tau, moterėle, ir pyragai”, tai ver
čiau tokie kritikai patys keptų 
■pyragą, virtų ir skalbtų, o mo
terims leistų sėdėti prie rašomo 

1 stalo, kurti, taisyti, ir mąstyti, tai 
I jos toli pralenktų ir tokius kri
tikus .

Emilija Cekienė

LAIKAS IR METAI

Kad laikas tikrai greit bėga, 
rodo Dalia Kučėnienė, 1972- m. 
spalio mėnesio žurnale “Laiškai 
Lietuviams” rašydama apie Vyt. 
Alanto knygą “Amžinasis lietu
vis”. Dailia rašo:

“Prieš vienuolika metų, 1951, 
parašė ir išleido savo pirmąjį ro
maną Pragaro prošvaistės. Ant
rasis autoriaus romanas Amžina
sis Lietuvis, 1972, neseniai pasie
kė skaitytojus”.

Taigi, laikas taip greit bėgo, 
kad dešimt metų kaip nebūta.

ženklo.
Pasaulis poetams laikosi ant 

poezijos. Na, juk įsivaizduokit, 
nebūtų eilėraščio, nebūtų dainos. 
Ką tu tada dainuotum? Sėdėtum 
ir ašarotum. Be jokios dainelės, 
be jokio džiaugino. Be poezijos 
nebūtų nė ko deklamuoti ir iš 
viso gal net ir himno nebūtų. 
Ant poeto laikosi pasaulis.

Pasaulis laikosi ir ant prakal- 
bininko. Juk jeigu ne prakalbų! 
sakytojai, kas tada .prikeltų pa
saulį dideliem žygiam. Jeigu jau 
boprakalbaujant koks ir užmigo 
salėje, tai nereikia nusiminti, jis 
yra auka, nes negirdi, kaip paties 
Dievo duotu žodžiu praka binin- 
kas išaiškina, kad žemė yra ap
vali. Ant prakalbininko sugebėji
mo laikosi pasaulis, kas tuo neti
ki, tas nėra buvęs geruose minė
jimuose.

Be abejo, kas nežino, kad ant 
meno laikosi pasaulis. Juk jeigu 
nebūtų dailininkų, iš kur žmogus 
žinotų, kad jis kitoks, negu foto 
aparatai nufotografuoja. Foto
grafai tačiau galvoja, kad jų dar
bų laikosi pasaulis, nes jei nei- 
kas nefotografuotų, tai ir šio pa
saulio nė ženklo neliktų. Nebūtų 
nė ko prisiminti.

Pasaulis laikosi ir visuomenine 
veikla. Vlikas mano, kad ant jo 
stovi pasaulis, Altą, kad ant jos, 
o LB mano, kad ant jos, gi kitos 
organizacijos mano, kad pasaulis 
laikosi tik kaip tik ant jų. Ir, ži
noma, kas sakytų, kad tai netie
sa, tas būtų tų visų organizacijų 
šmeižikas.

Pasaulis laikosi ant muzikos, 
jeigu nebūtų kompozitorių, bū
tų amžinas žemėje liūdnumas ir 
ašarų pakalnė. Pasaulis laikosi 
ant solistų, nes kas šioje žemėje! 
be dainos, tik vienas verksmas.

Žinoma, pasaulis laikosi dak-i 
tarais, nes be daktarų pasaulisI 
greičiau pasibaigtų, bet graboriai 
mano, kad pasaulis laikosi ant 
graboriaus koplyčios,* nes jei ne
būtų graborių, tai kur tada pa
sidėtų žmonės, nebebūtų vietos, 
šioje žemėje gyventi.

Kaip matome, pasaulis kiek- i 
vienam laikosi ant jo darbų, tai-' 
gi, jei kas manytų kitaip, tas būtų 
viso pasaulio priešas.

Pasaulis laikosi mokytojais, ke- j 
pėjais ir virėjais, radijo valan-1 
dėlėm, žurnalistais, Šakių, Tau
ragės ir kitais klubais, arbatėlėm, 
baliais ir visais kitais dalykais.;

“Manyčiau, jeigu žmogus ruo
šia paveikslų parodą, tikriausiai, 
jis yra dailininkas, o ne kurpius”.

B. Pūkelevičiūtė

SPAUDOS APŽIŪRĖJIMAS
— Link ma kelionė. .. “Mūsų 

Vytyje” brolis iš Vokiętijos rašo 
apie Jaunimo kęngryj'o, stovyklą: 
“Pirmiauria mąų.atęo^kąd sto
vykloje, .kaip ir jfisąųjjkq^grese, 
buvo labai perdėtas registravima
sis! Įsiregistruotų., išsiregistruoti. 
Registruotis norint alaus ątsiger- 
ti, registruotis autobusų, važiuo
ti ir t. t. Labai perdėtas biuro
kratizmas. Pav. mačiau kaip vie
na mergaitė, kurirflor.ėjo išvykti 
prieš užsibaigiant stovyklai, bu
vo šešis kartus siunčiama iš rašti
nės į redakciją ir atgal, o išsire
gistruoti reikėjo palapinėje prie 
redakcijos”.

— Godūs paršeliai. “Valstie
čių Laikraštyje” koehozininkas 
rašo:

— Ak, tie mūsų paišai! — pa- 
sidyvijo Klaipėdos rajono “Švy
turio” kolūkio fermos vedėjas J.

Brazdeikis. — Aštuoniese per 
penkias dienas pusę tonos pieno 
išgėrė. •

Vyriausioji kolūkio zootechni
kė II. Gibšienė nenugirdo šios 
replikos, o gal tik parodė nenu
girdusi.

Taip ir liko žiniaraščiuose juo

du ant balto užrašyta: “Kovo 25 
dieną užpajamuoti astuoni paiše
liai sunaudojo 465 kilgramus ne
nugriebto pieno” (per penkias 
dienas — ligi balandžio 1 die
nos). ■ ....

Dabar, baigiantis metams, 
ūkio vadovai ėmė kilnoti popie
rius.

— Kas per gyvuliai, — neiš
kentė vienas iš zootechnikų, — 
nors milžinais būtų užaugę.

—■ Po vienuolika kilogramų 
“ant galvos” per dieną, — nusi
stebėjo kitas.

Godūs pasirodė1 ne tik tie penki 
paršeliai. .Šiame kolūkyje kiekvie
nas naujagimis išgėrė po 39 kilo
gramus nenugriebto pieno (vietoj 
pagal normą numatytų 20 kilo
gramų)”.

ENGIAMŲ VYRŲ KLUBAS
Vyrų, kuriuos engia jų žmonos, 

klubas egzistuoja jau 70 metų. 
Nors tūkstančiai vyrų gyvena, 
kaip sakoma, po žmonos batu, 
tačiau klubas turi tik 40 narių. 
1967 m. pavasarį Anglijos mieste 
Jorksire įvyko eilinis klubo narių 
suvažiavimas, kuriame dalyvavo 
20 vyrų. Kiti atsiuntė suvažiavi
mo prezidiumui telegramas: “Ne
galėjau atvykti, žmona neišlei
džia”.
TRECIOJI DALIS

“Po to sekė vaišės — vąkarie- 
nė. Ir čia moterys pasirodė visoj 
aukštumoj —■ s,u žąsies kepsniais. 
Svečiai, atidžįaj išklausę paskai
toj ir gero koncerto, skyrė visą 
dėmesį trečiajai daliai”.

KAS YRA BOSAS

Berniukas atidaro duris parda
vėjui, kuris klausia:

Prašau pakviesti namų galvą.
Po kiek laiko sugrįžta berniu

kas ir sako:
— Prašau palaukti, tėvai aiški

nasi, kuris yra bosas.

Sovietų Rusijos komunistų partijos intelektualas kviečia lietuvius į 
kultūrinį bendradarbiavimą.

— Lazdos ar kūjo smūgiais 
kupros neištaisysim.

A. Tam ui ynas

— Jūsų gyvenimo džiaugsmas 
priklauso nuo jūsų minčių.

Aurelius

— Kad išmokytum kitą pri
kąst liežuvį, reikia, kad pirma 
pats mokėtum tylėti.

Seneka

— Optimistas yra toks vyras, 
kuris skuba namo, manydamas, 
kad žmona jo laukia.

—- Nesvarbu kaip žmogus ne
turi laiko, bet visuomet jis su
stos pakalbėti ir paaiškinti kaip 
jis neturi laiko.

ORO REIKŠMĖ

Be oro — tuoj pat žmogus 
žiopteltų ir negyvas”.

A. Tamulynas

SPYGLININKAI GUODŽIASI
— Spyglininkas nuo Toleikos 

rašo. “Drauge” skelbime skaito
me, kad. “Cicero Lietuvių Me
džiotojui—Žuvautojų klubas ren
gia Naujųjų Metų sutikimą gruo
džio 31 d. Svečiai bus vaišinami 
naminių ir laukinių žvėrių mėsos 
patiekalais.

“Siūlyčiau klubo svečiams im
tis visų saugumo priemonių, nes 
pikčiausi naminiai žvėrys yra ka
tinas ir šuo”.

MOTERIS FARMERIŲ KALENDORIUJ
Torontiškio dienraščio “The buvusios dvi pagrindinės priežas

tys, kodėl vyrai nesupratę ir ne
suprantą moterų. Pirmiausia, jie 
nesistengią tai daryti, o antra — 
jie neturėję reikiamų informaci
jų-

Almanache rašoma, kad mo
ters kūnas turįs savyje 35 proc. 
muskulinių raumenų, kai tuo 
tarpu vidutinio stiprumo vyras — 
4d proc. Moters vienam kubi
niam milimetre kraujo —- girdi, 
besirandą pusantro milijono rau
donųjų kraujo kūnelių, kiek vy
rai jų turį — nepasakyta.

Motemj pilvai esą didesni už 
vyrų, todėl jos dažniau pasida
rančios alkanos, negu vyrai. Mo
terys verkiančios dažniau ir leng
viau, negu vyrai. Moksliški tyri
mai, anot Almanacho parodė, 
kad ir ašarų kanalai pas moteris 
dvigubai didesni ir platesni, negu 
vyrų.

Almanachas sako, kad nūdie
nos moteris šeimoje gaunanti ne 
tik paskutinį, bet ir pirmutinį žo
dį. Mergaitės, dar kūdikystėj, 
pradedančios greičiau kalbėti, 
negu berniukai ir mergaičių ta
riami žodžiai — esą daug Sup
rantamesni, negu berniukų.

Pinigų pasaulyje, girdi, moterys 
taip pat pirmaujančios. Moterų 
pirkėjų įvairiausiose krautuvė'se 
esą daugiau negu 80 proc., taip 
pat moterys savo vardu turinčios 
daugiau negu 50 proc. įvairiau
sių akcijų.

Perskaičius šitokį farmerių 
straipsnį, jokių abejonių nebeki
lę, kad farmeriai kapituliavo 
prieš moteris, o vyrams reikią 
laukti “šaltesnių žiemų”.

Paruošė pr. ai.

Globė and Mali” skiltininkas 
Bruce VVest apie begalinę mote
rų org-jos “Women’s Lib.” jėgą 
ir kanadiškąjį ūkininkų organą 
“Farmer’s Almanac” šitaip rašo:

Girdi, jis nesąs tikras, bet gal
vojąs, kad farmerių almanachas 
kapituliavęs prieš milžiniškas 
Women’s Lib jėgas. Tas spaudos 
organas, belankąs savo skaityto
jus 156 metus, niekad taip nera
šęs, kaip dabar parašė. Esą tas 
1973 m almanache parašymas 
vyrams jau tikrai nebesąs prie 
širdies.

Ligi šiol, girdi, tas farmerių or
ganas savo viršelį vis puošdavęs 
tikrai kokiu nors gražiu—sena
madišku (old-fash'ioned) vaiz
deliu, parodančiu kokį nors miš
ko žavingą kampelį, čiuožėjus 
ant kūdros ledo, ūkininkus, be
taisančius tvoras, ariančius lauką 
ir t. t.

Bet kaip gi dabąr Bruce VVest 
nustebo pamatęs, 1973 m. Aima
navo naujausį numerį su., kraš
tutiniai nusistačiusios moters pa
veikslu, pozuojančia ties Women 
Lib plakatu. Negana to paveiks
lo, Almanache esąs ir rašinys

1 apie moteris ir apie jų beveik de
šimteriopą pranašumą, lyginant 
su vyrais. Straipsnyje įrodinėja- 

J. Matulionis, ma> nuo Adomo laikų iki 
‘T.Ž.” I972.XII. 14 ntūslškių senelių (Grandpa) ■

i .__1 • <* *

womenis ’Z
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Kai du baras), tai laimi tas, kuris 
pabėga šalin.

NEKENKSMINGA KRONIKA

ĮVYKIAI LR LAIKAS

Reportaže iš Australijos 
vių veiklos rašoma: “Žuvę 
bežūstantieji lietuviai kariai pa
gerbti susikaupimo minute. V. 
Koženiauskienė prajuokino pub
liką humoreskomis.

Tai visai kaip Pivošos teleg
ramoje: “Brolyti, skubiai parva
žiuok — kiaulę skerdėm, o taip 
pat ir tėvas prie mirties”.

VI. B-ka

lietu- 
ir te-

KAM REIKALINGAS

‘Ghicagoje Angarietį garbi-! 
nantis Jokubka pranašauja ilgą 
amžių Vilniuje pastatytam Anga- 
riečio paminklui, bet ir jis nepa
sako, kuriems galams lietuviams 
reikalingas rusų nuteistas ir su
šaudytas komunistas”.

“Naujienos”

‘Grįžus namo, kaip paprastai, 
rūpi pasakoti, girtis. Girtis ne vie
nam, kitam, o tūkstančiam — 
per laikraščius, radiją, televiziją.

“Kodėl girtis? O gi todėl, kad 
esu dailininkas ir ruošiu parodas. 
Pasigyrus, pašnekėjus, žmonės su
žino ir ateina į parodą manęs ir 
paveikslų pamatyti.

Dail. L. Urbonas

ĮTARTINI PAVADINIMAI

Ateities leidykla išleidžia Jur
gio Jankaus novelių rinkinį “Už
kandis”.

Tai dar vienas iš tokių mįslin
gų knygų pavadinimų.

Kai Ant. Škėma išleido “Nuo
dėguliai ir kibirkštys", kai kas 
manė, kad tai užgniagesiam va
dovėlis.

Kai Al. Baronas išleido knygą 
“Išdžiūvusi lanka”, tai kiti pa
galvojo, kad žemės ūkio vadovė
lis.

Gi dabar kai J. Jankus išleis 
“Užkandį”, ko gero, kai kas pa
manys, kad tai virimo knyga.

MOKYTOJAS IR MOKINĖS

Keturios mergaitės, norėdamos 
gražią dieną pasivažinėti, neat
vyko į pamokas. Po pietų jos at
vykę pasakė, kad buvo nuleidę 
mašinos padangą.

— Gerai, — tarė mokytojas, 
— sėskite toliau viena nuo kitos 
ir parašykite, kurią padangą bu
vo nuleidę.

AMŽINA GIMINYSTĖ
Neseniai Vyt. Alantas išleido 

knygą “Amžinasis lietuvis”.
Taigi nebus diskriminacijos, 

nes poetas Bern. Brazdžionis jau 
seniai parašė knygą “Amžinas 
žydas”.

PASISEKIMO LAIDAS
“Rochesteryje dainavo iš Chi

cagos atvykę Nerija Linkevičiūtė 
— sopranas, Bernardas Prapuo
lenis — baritonas, Vytautas Na
kas — bosas”.

“Daug rimtumo ir grožio kon
certui suteikė dainininkų laikyse
na ir išorinė išvaizda”.

“Dirva”

PASAULIS
— Pasaulis yra apvalus? — 

Klausia mokytojas.
— Ne, — atsako mokinys.
— Pasaulis yra plokščias? — 

Klausia nustebęs mokytojas.
— Ne, atsako vaikas.
— Tai koks? vėl klausia 

kytojas.
— Mano tėvelis sakė, kad de

formuotas, — paaiškina moki
nys.

mo-

— Saugus gėrėjas. Ispanijoj 
Jokim Nubiola, 46 m., atnešė į 
policiją ir atidavė savo du pisto
letus, kadangi jis norįs ramiai 
gerti, nes vaikai sakė, jei jis ne
nustosiąs gerti, jie paskųs poli
cijai, kad šis turi ginklų.

— Kvailumo vaistai. V. Vokie
tijos policija areštavo Ulrichą 
Šimnicą, kuris ilgai uždarbiavo, 
pardavinėdamas lengvatikiams 
piliules gydytis nuo kvailumo.

Bet Šimnico advokatas pradė
jo įrodinėti, kad nėra jokio pa
grindo suimtąjį bausti, nes nė 
vienas piliules pirkusiųjų nesi
skundė, kad jos neveikia.

—..Šuo ir žmogus. Sam Davis, 
gyvenąs Memphis mieste, Tenn., 
nutarė išbandyti, kaip elgtųsi jo 
žunys, jeigu jis būtų sužeistas. 
Nuduodamas sužeistą, jis parvir
to gatvėje ir ėmė šaukti. Atbėgo 
jo du šunys, ėmė urgzti ir rodė 
dantis visiems, kurie tik bandė 
prie “sužeisto” šeimininko artin
tis. Vienas pravažiuojantis vyras, 
pamatęs urzgiančius šunis prie 
sukritusio žmogaus, sustojo, iš 
automobilio išsiėmė revolverį ir 
šovė. Šuniui nepataikė, bet tikrai 
sužeidė Sam Davis, peršauda
mas jo koją.

“Baisiau už žemės drebėjimą 
plinta marksizmo idėjos.” 

“Vilnis”. 1973. I. 4, 1 psl.

— Garbingas žmogus niekada 
netaps šunimi, kad tik gautų 
kaulą.

M. L. Forman

Gyvo genijaus kančios

Iškeltam be krašto ir be galo, 
Nusibodo vienišam tupėti. 
Šoktų jis dabar nuo pjedestalo, 
Jeigu nebijotų sutrupėti.

Pr. Raselus

KLAUSIMAI, KELTI 
MOKYTOJŲ STUDIJŲ 

SAVAITĖJ

— Ar negalite rasti moteriai 
geresnio žodžio už moterį ir bo
bą?

— Ar galima sakyti: Lenin ir 
Stalin varžėsi su Trockij?

— Ar neįmanoma vietoj pane
lės vartoti mergelę?

— Kas nenusilauš liežuvio, 
tardamas žodį kompartabilus?

— Vienas 92 m. vyras 
klaustas, kaip jis taip ilgai 
veno, atsakė, kad jis niekada 
gėrė, nerūkė, nelakstė 
merginas ligi 12 m savo am
žiaus.

pa- 
gy- 
ne- 

paskui

Ką — lauke akėčios liko? 
“Stok!" — Anupras stabdo Mi

ką.
Mikas šaukia;

“Nesirūpink, 
Tos akėčios —

tai kolūkio”.
“Valstiečių laikraštis”
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