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Proga ne vien kalbėti. 
Nuostabu, kaip dar nepražuvom. 
Pilkėjančio pavasario 
puslapiuose.
Kazio Inčiūros eilėraščiai.
Jurgio Gliaudos apsakymo 
pabaiga.
Kūryba ir pinigas Madrido 
galerijose.
Kuklus žmogus—dideli darbai. 
Spygliai ir dygliai.

BRONYS RAILA

ganizacijų ar draugų surengtuose 
mano vėliausių knygų — Paguodos 
I ir n dalių — supažindinimuose 
(“pristatymuose” i 
1974. IX. 21 — X. 13 d. laikotarpy
je, pasinaudojant gerom progom, 
šią paskaitą-prakalbą turėjau ketu
riuose miestuose: Bostone, New 
Yorke, Chicagoje ir Windsore (Ka
nadoje). Pagrindinės mintys visur 
buvo tos pačios, Įvairavo tik ant
raštės ir proporcijos. Pagal nuotai
ką ir skirtingas aplinkybes, kai ku
rios tekstų vietos būdavo žymiai 
sutrumpintos, o Įžangos ir kitos da
lys gyvu žodžiu išplėstos. Čia pa
teikiama, apleidž'ant įžangas Ir pa
dedant smulkius taisymus, prakal
bos minčių bei papildymų visuma.

Kertinė paraštė
f

PROGA NE VIEN KALBĖTI
Žinomojo režisieriaus Jono Ju

rašo atsiradimas šiapus geleži
nės uždangos yra pats reikšmin
giausias šios rūšies faktas mūsų 
kultūrinio gyvenimo klode. Žmo
gus, kuris sovietinio gyvenimo 
gradacijų pakopose galėjo būti 
viršūnėse, bet tik savojo Aš ir 
kūrybinės laisvės išsižadėjimo 
kaina, renkasi, anot V. Kudirkos, 
ne trupinį aukso ir gardaus val
gio šaukštą, o laisvę, nors ir su
sietą su tremtim, su profesiniu iš
silaikymo netikrumu, su, galima 
sakyti, pradėjimu gyventi iš nau
jo.

Praėjusio šeštadienio kultūri
nio Draugo puslapiuos paskelb
tasis interview su režisierium Jo
nu Jurašu mūsų visuomenėje ra
do (gyvą atgarsį. Redaktorius yra 
apipiltas klausimais: kur Jurašas 
su šeima žada apsigyventi? kur 
ir ką jis čia dirbs ir kuo versis? 
kuo ir kaip jam galima padėti? 

, Tai rodo mūsų žmonių nuošir
dumą ir geras intencijas. Tačiau 
ir bijomės vieno, kad tos inten
cijos ir tas nuoširdumas nepasi
liktų, kaip ne kartą mūsuose, 
vien tik žodinis.

O ko labiausiai Jonas Jurašas 
trokšta ir kuo labiausiai jam ga
lime padėti, visai nedvipras
miškai kalba tos interview vie
tos, kurias norime čia 'pakartoti
nai pacituoti:

“Man buvo svetimos iliuzijos 
nustebinti savo originalumu Va
karų pasaulį, bet mane palaikė 
viltis pratęsti savo kūrybos kelią 
ir įkūnyti tuos nerealizuotus su
manymus, kurie metai iš metų 

. kaupėsi manyje.
“Manau, kad, galėdamas pra- 

Įyiltį meno kalba, išreikščiau lū
kesčius ir patirtį tų, kurie liko 
Tėvynėje. Mūsų, lietuvių, savaip 
.unikalinė istorinė patirtis ir situ
acija, man atrodo, turėtų sudo
minti pasaulį. Idealus būdas įkū
nyti mano teatrines idėjas būtų 
pastanga prisidėti prie sukūrimo 
tokio lietuviško teatro, kuris liu
dytų tautinį sąmoningumą ir 
kartu įeitų į pasaulinės kultūros 
kontekstą”.

“Jeigu lietuviai galėtų ištiesti 
tnums pagalbos ranką kūrybinio 

kelio pradžioje ir mums pavyk
tų realizuoti nors dali savo kūry
binių pajėgų, tai būtų akivaiz
dus įrodymas, kad žmogus turi 
pasirinkimo galimybę ir kad ver
giškas paklusnumas ir (prisitaiky
mas nėra šiandien vienintelis ke
lias Lietuvoje gyvenantiems mū
sų broliams”. •

Taigi, viskas taip aiškiai pa
sakyta, kad jokių komentarų ir 
nereikia. Belieka tik kibti i kon
kretų darbą, kad istorija kada 
nors nesakytų, jog herojiškieji 
tautos ir kūrybinės laisvės šauk
liai turėjo palikti tėvynę vien 
dėl to, kad mes galėtume čia su 
jais šimtus kartų nusifotografuo
ti.

šiuo metu dar nežinia, kur ga
lutinai apsigyvens Jurašų šei
ma: Europoje ar Amerikoje. Ta
čiau beveik tikra, kad Jonas Ju
rašas atvyks į Jungtines Ameri
kos Valstybes aplankyti čia savo 
artimų giminių. O kodėl, bent 
pradžiai, tokios progos neišnau
doti? Reikalą vaizduojamės taip. 
Svečias nors pusei metų apsigy
vena Chicagoje, suburia čia vie
non kupeton gausius talentingus 
aktorius ir pastato, gal būt, net 
du veikalus: vieną šiandieninių 
Lietuvos dramaturgų, o antrą — 
išeivijos rašytojų. Tai būtų tikra 
dvasinė kompesacija Jurašui už 
jo bekompromisinj ryžtą. Režisie
rius galėtų čia ralizuoti anuos 
okupantų užblokuotus jo užmo
jus kad ir J. Glinskio “Grasos na
mų” ar J. Grušo “Barboros Rad
vilaitės” pastatymu. Tai būtų ne 
tik visų mūsų atgaiva, ne tik išei
vijos teatro renesansas, bet ir tė
vynę pasiekianti ir didelį povei
kį ten daranti žinia, kad, štai, 
okupanto degraduotas ir sunai
kintas Jurašas Chicagoje pasta
to tai, kas Maskvos buvo sugriau
ta Kaune.

Ir darbo šia kryptimi reikia 
imtis tuoj pat. Vėl kyla klausi
mas: kas ir kaip? Konkrečiai žvel
giant į Chicagą, ten randame 
bent tris veiksnius, kurie galėtų 
ir pajėgtų visą darbą organizuo
ti. Tai yra: Lietuvių Bendruome
nės Kultūros taryba, Scenos dar
buotojų sąjunga ir ne kartą ta

Autoriaus pastaba. Kai kurių or- mų klausimą, bet drąsiai pasukti 
mūsų mentalitetą ir sustangrinti 
sąmonę kultūrinio lobio ir kūrybi- 

skaitytojmn)'ni? ginklų labul- Vieną nu“ 
liūdindamas ar specialiai suerzinda

mas, šia proga priminsiu, kad tai 
yra beveik priešinga tam, ką tūli 
mūsų politiniai veiksniai net rezo

liuciniais nutarimais yra skelbę dar 

ne seniau, kaip prieš dešimtmetį.
Ir jeigu šiandien tai galiu saky

ti nesivaržydamas ir be jokios bai
mės draugiškai auditorijai, — vadi
nasi, laikai pasikeitė. Bet vis dėlto 
ne tiek pasikeitė, kad nesusidurta
me vis dar su piktokais ir tempe* 
ramentiškai rėksningais prieštaravi
mais. įsigalėję įpročiai, tūli prieta
rai, išeivijoje nusistovėjusi politinė 
organizacija, jos susigulėjusio pasta
to pretenzijos dar stipriai veikia ir 
veiks. Bet taip pat neblogiau ži-1 

nau, kad turėsiu nors gal ne daugu
mą, o vis dėlto apsčiai šalininkų ir 
bendraminčių , į gyvųjų .lietu
vių srovėse. Jų skaičius ir' įtaka 
pamečiui didėja labai ryškiai. Tik 
pasekit visuoineninių ir kultūrinių 
sambūrių tūlus jau maištingus žai- 
žaravimus, tik išgirskit dažnėjan
čius ir tvirtėjančius tos prasmės bal
sus spaudoje, tik pajuskit gyvojo lie
tuviško jaunimo nuotaikose susi
kaupiantį nerimą ir neužvaškuokit 
ausų jaunesnės generacijos akade
minių sluoksnių priekaištam...

Žinoma, dėl to dar nėra pagrin
do girtis galybe, bet nesijaučiu ir 
mažos grupelės našlaitis, kaip bu
vo prieš 30 su viršum metų.

Neramu, kai tenka imtis tikrai 
nedėkingo uždavinio — pavyzdžiui, 
Įrodinėti, jog gražų vasaros rytą 
dangus būna mėlynas, arba jtikinėdį 
kad vanduo neišvengiamai bus šla
pias.

O mano noras ir užsimojimas, 
spėju, daugeliui atrodys kaip tik 
gerokai panašus. Todėl priešingai, 
negu klasikiniuose prakalbininkų 
metoduose Įprasta tik po ilgų išve
džiojimų nukelti išvadas Į pabaigą, 
idant ten jos paskęstų puošnių 
žodžių putose, aš greit pasakysiu, 
kas atrodo dabar užvis svarbiausia.

Ir be Įrodinėjimų iš karto tvir
tinsiu: mūsų tautai tėvynėje ir jos 
išeivijai užsieniuose dabartiniu lai
kotarpiu (ypačl) išlikimo ir stiprė
jimo laidas yra dvasinis ir etinis, 
apčiuopiamesne prasme tariant — 
kultūrinių vertybių kūrimas ir jų 
puoselėjimas. Ir tatai bus net stip
resnė mūsų gyvybingumo garanti
ja, negu pvz. dabar užsienyje žvan
giai akcentuojamas politinis ar ko
vinis judėjimas. Tai nereiškia apla
mai paneigimo visokių politinių ar 
partiškai • ideologinių veiksnių 
vaidmens, su kuriais bendradar
biauti tinkamom aplinkybėm arba 
skirtingas tautines pajėgas suderin
ti visada reikės mūsų laisvės sie
kimų vizijoje. Bet mes, it kūdikiai, 
vis dar nebuvom reikiamai supratę 
ar jau pradėjom užmiršti, kad tik 
ant brandžios tautinės kultūros pa
grindo ir jos lobių gali ir galės veš
liau dygti ir šiokios tokios politikos 
rimto aktyvumo atžalos.

Mano užsispyrimas ir iššūkis šj 
kartą yra visiškai ryškus: reikia pa
galiau ne tik atstatyti pusiausvyrą, 
ne vien atseikėti teisingai politinės 
veiklos ir kultūrinio veiksnio pirmu-

kio 'pobūdžio reiškiniams anga
žavęsis Margutis. Tik vienetams 
ir žmonėms reikia sueiti ir spren
dimą daryti, ilgiau nedelsiant. 
Ir beveik nieku nerizikuojant, 
nes į Jurašo spektaklius publikos 
plūstų kaip į tradicines mūsų 
operas. O čia gi būtų ne vien 
tik mūsų teatro tradicija, bet ir 
aštrus ginklas prieš mūsų išeivi
jos snustelėjimą ir prieš okupan
to 'rišamą kilpą lietuvių tautos 
kultūrinio 'gyvenimo polėkiui.

Tad jeigu kadaise didelę misi
ją scenoje atliko ‘‘Amerika pir
tyje”, tegu dabar panašią atlieka 
Jurašas Amerikoje. k. brd.

Dvi tautinio tikėjimo dogmos 
ir keletas “jeigu”

O buvo tuomet žymiai kitaip. 
Tuomet mano, dar jauno politinio 
emigranto, tikėjimas susidėjo, rupiai 
kalbant, iš dviejų pagrindinių dog
mų. Pirmoji, — kad prarastos vals
tybinės nepriklausomybės atstaty
mas, tautinės ir individualinių lais
vių iškovojimas, tos kovos būdų ir 
priemonių pasirinkimas, naujojo 
gyvenimo pavidalų nustatymas (le
galiai, moraliai ir faktiškai) pri
klausė tėvynės žemėje tebegyvenan
čiai tautos daugumai. Ir antroji, — 
kad išeiviai bei kiti vėliau pasi
traukę iš kovos lauko, nors ir trem
tiniais be pagrindo pasivadinę, pa
deda ir savom priemonėm talkinin
kauja anai tikrajai tautos kovai ir 
rezistencijai, ugdydami pirmiausia 
dvasines ir kultūrines vertybes, ku
rios čia, svetimoje aplinkoje, tvir
čiausiai garantuotų tautinę indivi
dualybę, moralinį lietuviško žmo 
gaus vertingumą ir prasmingos at
eities viltį.

Nekartą teko girdėti ar skaityti 
priekaištus bei gabias pašaipas, esą, 
aš nuolat blaškausi ir (gal tik žmo
ną išskyrus) viską keičiu, ypač par
tijas ir pasaulėžiūras, taigi turiu 
silpnus principus ir įsitikinimus — 
ir kažkaip kažkodėl vis sau pačiam 
prieštarauju. Gal iš dalelytės ir tie
sa, per sunku būti bešališku savęs 
paties teisėju. Kintanti gyvenimo 
srovė, skirtingų akiračių atsivėri
mas ar nauji smogiantys nuotykiai 
kartais iš tikrųjų skatina vieną ki
tą audrų sukiužintą įsitikinimą pa

taisyti ar ir pakeisti Dėl to nema-

I

O grįžtanti saulė ir tokias tvirtoves nušluos. Nuotr. V. Maželio

tyčiau pagrindo nerimti ar gėdytis. 
Labiau gąsdintų bukybė tokio -at
vejo, kai žmogus nuo kūdikystės 
niekada nebekeistų savo sustingi
mo ir sukalkėjimo. Deja, per veik 
tris su puse dešimtmečio vis netu 
rėjau džiaugsmo pakeisti nė katro 
iš ką tik paminėtų dviejų princi
pų. Netgi griežčiau dėl jų apsi
sprendžiu. Mūsų tautinių ir tarp
tautinių aplinkybių gana aiški 
slinktis šiuo metu tolydžio tik stip
rina tos krypties nusistatymą.

Abi šio tikėjimo tiesos yra, saky
kim, ne naujos, nė kiek ne evan- 
geliškos ir be Įrodinėjimų tiek aki
vaizdžios, kiek tasai minėtas van
dens lašo drėgnumas ar dangaus 
mėlynė skaistaus ryto ekstazėje. Jos 
neprižada akimirksniu atspėti visų 
mjslių. Ir jas vykdant dar nebū
tina tuojau pat lieti nuosavą krau
ją. Ir net nieko labai karžygiško, 
pernelyg egzaltuoto tuo tarpu nerei
kia. Bet šio to reikia ir nuolat rei
kės. Vis dėlto kai kuriem truputį 
sunkesnio pobūdžio imperatyvam, 
tegu ir dantis sukandus, neišven
giamai bus būtina pasiduoti gal ne 
su rėkaujančio vaiko, bet su daug
maž subrendusio žmogaus ryžtingu
mu. Niekas neateis savaime, tik 
vien su malonumais su garbe už 
dyką.

Pirmutinis žingsnis — tai savo 

dvasioje ir smegenyne, privatiniame 
ir viešajame gyvenime iš politinės 
ir tuščiakalbiškai “kovinės” retori
kos pirmenybę perkelti kultūrinei 
kūrybai ir jos vertybių puoselėji
mui.

Patiem nesikelti J tuščią tautos 
vadų puikybę ir iš likusių tėvy
nėje neatiminėti teisės būti tautos 
atstovais ir laisvinimosi vadais.

Rimtai suprasti jų tautinės at
sparos ir savigynos savitą pobūdį ir 
ypatingą jųjų rezistencijos tragiką.

Padėti ant lentynos ilgą simfoni
ją naivių pabėgėliškų fikcijų ir 
iliuzijų, iš kurių po karo skubo
tai buvo statomas kiauru stogu mū
sų politinės imperijos rūmas.

Atidžiau stebėti tarptautinės glo
balinės padėties raidą ir žymiai dau
giau lavinti smegenis jai realistiš
kai suprasti, nes ji tiksliau už kitką 
porina, kokios liko ar dar naujai 
atsivers apčiuopiamai realios gali
mybės ir koks pagaliau bus ilgos 
(gal naujų dešimtmečių?)/ kelio
nės vingiavimas tautai nelaimėje 
padėti ir patiem prąsmingiau išlik

ti.
ši visai konkreti programa — tai 

pirmosios prielaidos mūsų dvasi
niam ir visuomeniniam sveikatingu
mui atstatyti, panašiai kaip dr. J. 
Adomavičiaus patarimuose nuolat 
primenama pirminė prielaida — 

žmogaus minčių ir jausmų sutvar
kymas ir sutaurinimas jo fizinei svei
katai išlaikyti. Šiuo atžvilgiu mūsų 
išeivijos daugumos intelektinė ir 
emocinė struktūra vėliausiais lai
kais jau telkšo labai aštrios krizės 
ir tikro chaoso pelkyne. Savo ener
gijų išteklius mes čia kasdien ab- 
surdiškiau niekais naudojam, pa
mišėliškai švaistam.

O, rodos, dar turėtume nestigti 
pajėgumo atsikvošėti, mintis ir 

jausmus darniau aptvarkyti, tvir

čiau susiimti, vėl pakilti. Stambus, 

net didingi, mus sutvirtinantys tau
tinės kultūros kūrybos darbai galė
tų būti atlikti ne tik tėvynėje, bet 
ir čia. Tačiau kliūtimi stovės kelios 
sąlygos, tie prakeiktieji “jeigu”.

— Jeigu šią viziją įgausim ne
pasivėlindami...

— Jeigu ryšimės tikrai stipriai ir 
disciplinuotai...

— Jeigu civilizuotų žmonių ma
nierom įstengsim broliška meile su
rišti talentus su eiliniais darbinin
kais, pelningųjų profesijų poniją 
su liaudimi...

— Jeigu jprasim sugyventi tarpu
savyje, kaip žmonės, ne kaip žvėrys...

—* Jeigu kasdien nebenuodysim 
atmosferos patvaikusiom vieni kitų 
inkriminacijom...

— Jeigu pagaliau patys per greit 
nesutrypsim jaunųjų kūrybingų 
atžalų...

Bridimas iš pelkių

Ar tikiu savo dogmom ir progra
mom, kuriom sušildyti čia pavar
tojau gal kiek per daug retorikos? 
Taip, tikiu. Jos man savaime aiš
kios, per dešimtmečius mąstytos ir 
iškentėtos. Bet blaivus patyrimas 
tuojau pat kuždės, jog dar daug kas 
šitokiom svajonėm netikės, abejos, 
murmės, protestuos, gal net pakal
tins. Ir ne vienas, užmiršęs, ką čia 
pat paskaitė, šoks tardyti: o kas to
liau, o kas konkrečiai, kodėl taip, o 
ne kitaip?..

Pilnos deguto statinės tegu liudi
ja, kad lietuvis lietuvyje dabar vis 
uoliau ieško ne brolio ar santar
vininko, bet kasdien jtaringiau, 
ypač sendamas, stengiasi įžiūrėti ar 
varžovą, tai vėl būtinai atkasti pik
tą priešininką, ar klastingą pasalū
ną, net tautos išdaviką. Už tokias 
čia išdėstytas, rodos, gana nemaiš- 
tingas ir nekaltas mintis jau daugelį 
kartų būdavau apšaukiamas nihi
listu ir avantiūristu ne tik prieš 
trisdešimt metų dar Europoje, bet 
protarpiais ir ligi šių dienų Ame
rikoje.

Jum kitiem iš to gal tik juokas ar 
pramoga, bet man darydavosi kar
tais visai nebesuprantama ir keista, 
kad net du kartu bėgęs nuo maskvi- 
nio komunizmo ir daugiau nei pusę 
savo gyvenimo jam priešintis pa
skyręs, vieno kito bepročio ar pro
vokatoriaus vis tebesu nesumirksint 
pašnabždom ir dargi viešai, juoda 
ant balto, vadinamas “okupanto 
talkininku” ar tiesiog “maskviniu 
kvislingu”. O vienas “kairysis” lie
tuviškas dienraštis Amerikoje laikas 
nuo laiko kone reguliariai, tur būt, 
savo savotišką patriotizmą spalvin
damas, tebeskelbia mane esant ne
gatyviausią laikraštininką ir beveik 
pikčiausią Lietuvos laisvinimo 
veiksnių griovėją... Nejaugi kur jūs 
matėt tokį, nejaugi, o Viešpatie, ir 
aš būčiau toksai luošas, kuriam dar 
kiltų liguistas malonumas ir pras
mė — griauti griuvėsius!

Bet kam čia daug erzintis, kad 
kai kada ir mano artimi bičiuliai, 
neseniai rašydami “Paguodos” pasi
rodymo proga, trupučiuką gal pa
grįstai irgi dokumentavo įspūdį, 
jog aš nuolat buvęs ir esąs juodas, 
nepataisomas pesimistas, lietuviška
me pasaulyje tematąs vien balą, ap- 
samanojimą ir kvailumą. Vienas iš

(Nukelta i 2 psl), ___
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NUOSTABU, 
KAIP DAR 
NEPRAŽUVOM

(Atkelta iš 1 psl.)
jų, brangus draugas V. Alantas, 
reikalavo iš manęs pagaliau bent 
kartą išdėstyti nuodugniai viską, 
“kaip išbristi iš pelkių”, ir aiškiau 
pavaizduoti “amžinas mūsų kultū
ros problemas” (Dirva, 1974.VIII. 
21).

Kai lietuvis su lietuviu nebeva- 
lloja lietuviškai susikalbėti, tai gal 
jau tikrai užtektų pagrindo pasi
daryti juodu pesimistu. Deja, man 
iškelto užsakymo neišdėstysiu, nes 

nežinau stebukladariško recepto, 
kaip būtų galima tuoj ir skubiai 
“išbristi iš pelkių”. Negalima, peš 
mūsų pelkės yra per plačios ir per 
gilios, pažliugusios per šimtmečius, 
papildomai priterštos per pastaruo
sius dešimtmečius. Nebus jokių fi- 
?jnių galimybių vienu šuoliu nuo 
jų pabėgti ar “instant” būdu nu

sausinti.
Nėra ir negali būti vieno recepto 

skubiai išgydyti dageliui ligų. O 

ypač vienai užsisenėjusiai negerovei. 
Mūsų užduotis bus painesnė, dar
bas žymiai sunkesnis, negu “išbri- 
dimas” ar pelkių melioracija. Ir 
aplamai visas reikalas didžiai sudė
tingas, kadangi tai iš tiesų rišasi 
SU amžinom mūsų tautinės kultū
ros apleidimo problemom.

Tai prasidėjo prieš Žalgirio mūši...

Jeigu jau amžina problema, tai, 
vadinasi, labai sena; atsiradusi dar 
prieš Žalgirio mūšj, nuo kurio per 
didžiąsias šventes daugumas mūsų 
prakalbininkų pradeda dėstyti tau
tiškas idėjas. Tad ir mes pagal šį 
taurų paprotį trumpai perbėkim 
mūsų problemos proistorę ir istori

ją

Mano mėgiamas civilizacijos isto
rikas amerikietis Wil Durant vieno
je savo veikalo paraštėje sudėstė 
itin gražią metaforą apie tikruosius 
veiksnius ir žmones, kurie sukuria 
civilizaciją. Girdi, tai ne kariaunin
kai ar politikai, bet žmonės, kurie 

apsigyvena prie upių, stato namus, 
rašo knygas ir muziką, galvoja apie 
gyvenimo prasmę, meldžiasi dievam. 
O britų istorikas Amold Toynbee, 
savo didžiulėje studijoje, išanaliza

vęs ištisą virtinę įvairių civilizaci
jų tipų, tarpe jų randa vieną, ku
rią pavadina “arrested civilization”, 
t. y. tokią, kuri pakenčiamai išsi
vysto, bet vėliau sustoja ir dingsta, 
nes tarp kitko ji neturėjo ir nepaliko 
rašto...

Mūsų civilizacijos proseneliai fi
nikiečiai pirkliai, sakoma, bene pir
mieji daug amžių prieš krikščio
nybės erą išradę patogų raštą sa- 
yo praktiniam reikalam — ypač ap
skaičiuoti pinigam, iždo stoviui su

žymėti, prekių sandėlio sąskaitybai 
palengvinti. O kiniečiai, kurie ir ligi 
šiandien mus kitus tebelaiko bar
barais, kaip teigiama, bus pirmieji 
sugalvoję spausdinimo - padaugini
mo techniką paruošti iš karto di
deliem kiekiam amuletų, spausdin
ti pinigam ir lošimo kortom. Kaip 
regim, spauda ir raštas iš pat pra
džių, kaip ir ligi dabar, nėra vien 
tik sublimus, poetiškas kultūros 
ūgio įnagis, bet itin glaudžiai susi
jęs su pinigais ir finansais, net su 
lošimo kortom.

Rašto ištobulėjimas sparčiai pa
stūmėjo ir įamžino mūsų senolių 
— graikų ir romėnų — kultūros 
ūgius. Bet Renesanso laikais jau pa
sitaikydavo pasisakymų prieš per 
didelį rašto išplitimą. J tai kreiva 
akim žiūrėdavo ypač kai kurie pro
fesionalai raštininkai - skribai, ku
riem per pietus rašto išmokimas at
rodė kenksmingas jų amatui ir pel
nui. Jei kas įsldėmėįot ispano filo
sofo Ortega y Gasset pavardę, kar
tais paminimą ir mūsų žurnaluose, 
tai matysit, kad “masių kultūros”, 
arba kultūros sumasinimo, bijoma
si ,ir ligi šiol. Keliama mintis, kad 
kultūros kūryba ir jąja naudojimasis 
tartum labiau derėtų tik elitui. Gi 
kai ji per plačiai išplintanti į ma- 
sęs, ji degeneruojasi, jos kokybė 
silpstanti, ir, aišku, tat nebepatinka 
elitui.

štai mes ir prieinam prie vienos 
amžinos mūsų kultūros problemos. 
Lietuviai per savo senovės gadynę 
ne tik jokios masinės, bet aplamai 
jokios, rašytos tautinės kultūros ver
tybių nepuoselėjo, nesirūpino, tuo 
nesidomėjo, sakytum, jų tarsi bijojo, 
lyg būtų buvę didžiai alergiški raš
tui savąja kalba. Tiesa, išliko duo
menų, jog kurį laiką klestėjo mū
sų senoji religinė bei dorinė kul
tūra, kaip ir vadinamasis turtingas 
tautinis menas (folkloras), ‘bet ir 
tat pasireiškė greičiau tik “Arrested 
civilization” pavidalu.-i

Savotiška mes buvom tauta, kone 
vienintelė tokia Europojel

Kai viduramžinė vakarų, pietų 
ir rytų Europa naudojosi graikų, 
lotynų ar netrukus jau gimstančiais 
modernių kalbų raštais, pas mus 
dar jokio nebuvo ir, kaip atrodo, nė 
nepasigesta. Kur būtinai ką užrašy
ti reikėjo, tai samdėmės kitataučius 
ir svetimkalbius “skribus”. Si tauti
nės kalbos, nuosavo rašto ignoravi
mo ir vengimo gija aiškiai matyti 
nuo Mindaugo laikų, kai jau susi
kūrė tvirta valstybė. Ji tiesiasi per 
Gedimino ir Vytauto didžiosios im
perijos kūrybą, o ir vėliau maždaug 
be pasikeitimų ligi 18-19-jo am
žiaus, kada ji išvirsta lietuvių kal
bos ir lietuviškos raštijos slopinimo 
politika, atliekama ne tik kitatau
čių, bet dar geriau pačių lietuvių 
aristokratijos pastangom.. Juk net 
garsusis lietuviškasis teisynas — 
mūsų subrendusios teisinės ir socia
linės sąmonės renesansinis pamink
las — buvo kažkodėl redaguojamas 
senąja slavų kalba, o valstybės ad
ministracijoje be jokio pateisinamo 
pagrindo užgožiančiai brovėsi ir stip
rinosi lenkiškas liežuvis. \

Patsai lietuviškasis raštas prasi
dėjo ir plito netgi ne svarbiausiame 
mūsų tautos židinyje — didžiojoje 
Lietuvoje, Vilniuje, — o vokiečių 
jau apglemžtoje Prūsų Lietuvoje, 
pirmiausia ir kone išimtinai religi
niais tikslais. Ir kai vėliau jis ėmė 
rodytis kitose Lietuvos dalyse, tai 
ne tiek dėl kokių mum svarbių li
teratūrinių, mokslinių, politinių 
ar tautinių klausimų sprendimo, 
bet daugiausia buvo iššauktas pa
aštrėjusių religinių kivirčų ir var
žytinių tarp katalikybės ir protes
tantizmo. Argi ne daugiau negu 
keista, kad kai, pavyzdžiui, Ukraina, 
kuri ilgiau negu per du šimtmečiu’ 
priklausė Lietuvai ir buvo tiesio
giai jos didikų valdoma, Kijeve jau 
turėjo ir išlaikė reikšmingą ukrai
niečių bei aplamai rytų slavų kul
tūros centrą, tai mūsų lietuviai ad
ministratoriai nei tenai nepaliko sa
vo valdymo tautinių pėdsakų, nei 
bent, pasimokę iš pavyzdžio, savo 
sostinėje Vilniuje nesukūrė jokio 
tautinio kultūros židinio savąja kal
ba (tokia gražia ir gimininga net 
romėnam, iš kurių savo kilnybės 
kilmę jie vienu metu vėliau buvo 
susigalvoję romantiškai išvesti). 
Tegu ir vaikiškai šiandien skambė
tų atgalinė hipotezė, bet jei ’ltetu-

Lietuvių žurnalistų sąjungos pirmininkas kun. Juozas Vaiš nys, SJ., po paskaitos Chicagoje sveikina Bronį Railą ir 
įteikia jam LŽS garbės nario diplomą. Nuotr. D. Vakarės

viai laiku ir atitinkamai pagal ta
da turėtus politinius bei karinius 
išteklius persveriančiai būtų išpuo- 
selėję savo tautinę kultūrą, mokslą 
ir raštą savo kalba, — Lietuva grei
čiausia niekad nebūtų žlugusi ir 
šiandien anų teritorijų apimtyje 
natūraliai sudarytų apie 60-80 mi
lijonų tautą ir valstybę.

Bet mes ligi šiandien tebeieškom 
šimto pateisinimų, mankŠtinamės 
išaiškinti ir įsimiklinom įrodyti, kad 
visada buvom nieko nekalti, o vis 
kalti tik mūsų “pikti ir klastingi” 
kaimynai, slavai ir germanai. Tik 
kažin, kas buvo labiau “kalti”: ar 
mes, kurie šen ir ten kariškai koją 
įkėlę, vėliau kitų dvasinius pavida
lus įsisapnavom, tada sutirpom ir 
dingom be savų žymių, nes nesi- 
rūpinom nieko lietuviško kultūriš
kai originalaus palikti, — ar tie 
“pikti” kaimynai, kurie visur, kur 
tik į mūsų genčių žemę įkėlė ko
ją, ten ir pasiliko, be ceremonijų 
(braudami jų kalbą, jų egoizmo 
idėjas ir pradėję mus mokyti jų raš

to.

Šitaip per svetimas kalbas, kirili
cų ir gotiškų rašmenų spaudinius, 
per kaimynų “aukštesnes” kultū
ras ir tam tikra prasme per naujų, 
nebe tautinių religijų įsigalėjimą 
buvo įvykdytas baisus, smurtiškas, 
kone visuotinis, sunkiai beatrungia- 
mas mūsų nutautinimas. O iš visų 
anų mūsų šauniųjų karo žygių, 
kaip ir iš dinastiškai suspindėju- 
sių politinių laimėjimų vėliau juk 
nieko savo tautos labui nepasiliko. 
Visiškai nieko!

Štai, mano įsitikinimu, svarbiau

sia lietuvių kultūros problema — 
ta jos negližavimo dėmė, kartu skau
di istorijos bausmė ir pamoka, gal 
per vėlyva, bet tuo labiau niekad 
nepamirština. Tai ji skatintų mus 
labiau sielotis ir dažniau galvoti 
apie vieną taip pat svarbiausią klau

simą:
— ar aktyvi politika ir aštrus 

kardas daugiau garantuoja tautos, 
taigi ir jos tautinės kultūros klestė

jimą, —
-r- ar subrendęs tautinės kultūros 

tūris ir kokybė nepalyginamai tvir
čiau laiduoja tautos galią ir pačios 
valstybės likimą?

Gerai žinau, kad toks suaštrintas 
klausimo pastatymas (arba - arba) 
ne vieną suerzins. Bet ar ne seniai 
metas drįsti klausimus statyti? Be 
abejo, minėtų komponentų akista
toje vienas veiksnys visada veikia 
kitą, tik ir vėl turėčiau pakartoti: 
degesnėje perspektyvoje nedėkim 
perdaug vilčių nuogos politinės ak
cijos prasmei ir pajėgumui, jeigu ji 
stigs pagrindo atsiremti ko dau
giausia subrandintu tautinės kultū
ros svoriu ir pajėgumu. Beje, šiuo 
metu kiekvienam nefantazuojan
čiam lietuviui į tuos klausimus su
rasti blaivesnį atsakymą turėtų bū
ti jau žymiai lengviau antrosios al
ternatyvos, t. y. kultūrinio prado ir 
veiksnio labui. Mat, mūsų politi
kos deivei, deja, nebeliko veik jokios 

lemiančios jėgos galimybių, o ir ašt
riam kardui, ypač šiame atominia
me amžiuje, nėra tjaug vilčių per
galingai sužvilgėti. Nebent šauliai 
dar gali sporto dingstimi pašaudy
ti privačiose ar išsinuomotose šau
dyklose...

Tačiau tautos išsilaikymas, kar

tais jos augimas ir tvirtėjimas vis 
dėlto gali trukti net ir tokiom ligi 
nuogumo nuplėštom aplinkybėm — 
ir, kaip šiandien regim, tėvynėje 
jis nėra pasiliovęs.

Pavyzdžiai jau pamokė

Keista: tokiam galvojimui ir nu
siteikimui mūsų tajpe vis tebereiš- 
kiamas vieno kito nepasitenkinimas, 
net įsižeidimas! Gircli, tai esančios 
vad. kultūrininkų nuzulintos, pesi
mistiškos, okupantui pataikaujan
čios teorijos. Tai mūsų politinių or
ganizacijų silpninimas ir griovimas. 
Tai net kenkimas Lietuvos laisvini
mo kovai. Dar keisčiau, kad tokias 
fantastiškas bylas mum išvedžioja 
kaip tik patys narsiausi kovotojai, 
kurie tremtinių titulu jau seniai pa
sitraukė, jei nesakyti — pabėgo iš 
tikrosios kovos lauko.

Tad būtina dar kiek pratęsti šią 
minties giją, ją paremiant vienu ki
tu labai konkrečiu pavyzdžiu iš pra

eities.

Pirma akimirka tebūnie 
Vaclovo Biržiškos trijų 
“Aleksandrynas”... Šiame 
pateikiamos biografijos ir 
aprašai 370 lietuviškai rašiusių ar 
bent šiek tiek bendra su lietuviš
kais raštais turėjusių asmenų (ir 
ne vien tik lietuvių) — nuo pačių 
pirmųjų raštų pasirodymo ligi 
spaudos uždraudimo carų 
tad maždaug per 400 metų, 
mei, tad parodo, kad lietuvių 
ta nesusidėjo vien iš beraščių 
džiauninkų, tačiau apie pusė 
neva rašytojų labai mažai reikš
mingi, kitas trečdalis nepasistūmę, 
toliau už giesmių ir katekizmų. 
Per 400 metų laikotarpį nesurasti 
nė 400 lietuviško rašto reikšmin
gesnių darbuotojų nėra mum pa
žymėtinai šauni atestacija. Pavyz
džiui palyginkim vien pastarųjų 
keturių dešimtmečių lietuviškų 
raštų kūrėjus ir vartotojus, ku
riuos skaičiuosim tūkstančiais 
(spaudoj, literatūroj, moksluose). 
Apie tai pagalvojus, baisiai nuosta
bu, net nesuprantama, kaip anuo
met mes galėjom dar tiek ilgai lie
tuviais išlikti!..

Antras pavyzdys: Austriškos kil
mės literatūros mokslininkas Ang
lijoje prof. George Steineris savo vei
kale apie Tragedijos problemas, tarp 
kitko, pateikia vieną įdomią statis
tiką: tarp 1766-1799 metų, taigi 
per 33 metus, Anglijoje išėjo 35 
naujos Šekspyro veikalų laidos. Mes 
ne vienas dar šiandien apie anglus 
galvojam, kaip apie šaltų materia
listų, jūrininkų, pirklių ir imperia
listų tautą. Bet ši statistika paro
do, kad vienu tarpu sąvo kūrybinio

prof. 

tomų 
veikale 
trumpi

laikais,
Lai- 

tau- 
bau- 

tų.

genijaus veikalus jie yra iš naujo 
leidę dažniau nei kasmet — taigi, 
greičiausia, ir gausiai juos pirkę, 
skaitę, vaidinę, jaisiais gyvenę. Ta
tai liudija šios pirklių ir jūrinin
kų tautos nepaprastą dvasinį gyvu
mą ir itin aukštą kultūros veiksnio 
vertinimą, kas tam tikru požiūriu, 
gal būt, daugiau paaiškina, kodėl 

Didžioji Britanija per tris šimtme
čius buvo pavirtusi didžiausia im
perija pasaulyje, o panašių polin
kių Prancūzija sekė pridurmais.

Žvilgtelkim, kas tuo pačiu laiko
tarpiu (1766-1799) buvo Lietuvoje. 
Deja, nemokėčiau surasti ko nors 
labai reikšmingo, kas viešumoje bū
tų lietuviškai pasireiškę. Tik keli 
lenkų poetai ir esejistai įžvalgiau 
nerimavo, kad valstybė tikrai rie
da žlugimo pakalnėn ir kad reikė
tų, kol ne vėlu, gelbėtis. Tačiau 
mūsų bendri karaliai, maršalai ir 
didikai nei tuo domėjosi, nei girdėjo. 
Gi Lietuvoj nebuvo jokio skardes- 
nio garso lietuviškame rašte, po
ezijoje, dramos veikaluose, o politi
kos mokslo knygų aplamai dar nie
kas lietuviškai nerašė. Tik bajori
ja triukšmavo, mizeriškai ir begė
diškai politikuodama, kol carienė 
Kotryna tuo metu sėkmingai dalijo 
mūsų valstybę, kol pagaliau Mas- 
kolija visiškai mus prarijo.

Trečias pavyzdys... Vokiečių galu
tinai pajungtoje Prūsų Lietuvoje, 
mažame bažnytkaimyje liuteronų 
kunigas Kr. Donelaitis kaip tik tuo 
pat “šekspyrišku” laikotarpiu savo 
parapijiečius mokė sakmėm ir rašė 
klasikinę “Metų” poemą. Rašė vie
nišas, be jokių žinomų ryšių su 
kitais to laikotarpio kultūrininkais 
Didžiojoje Lietuvoje, nes ir panorė
jęs kažin ar būtų suradęs daug to
kių, su kuriais būtų buvę galima 
lietuviškai bendrauti literatūros ar 
spaudos plotmėje. Jis ir miršta vie
nišas atsiskyrėlis, greičiausiai Didž. 
Lietuvoje anuomet niekam nežino
mas ir negirdėtas (1780 metais).

Priešingai, negu šiandien padaro 
kai kurios žmonos (laimei, ne visos), 
kurios savo mirusių vyrų raštus ar 
brangius archyvus paleidžia vėjais, 
išmeta sąšlavynan, sudegina ar nu
slepia, Donelaitienė suprato savo 
vyro raštų vertę, jų nepražudė, o 
davė pasaugoti jaunesniam velionio 
draugui kunigui Jordanui, vokiečiui. 
Šis greičiausiai pats nelabai nutuo
kė, ką su tais popieriais daryti, bet 
vis dėlto po 20 metų patyręs, kad 
Karaliaučiaus universitete atsirado 
lietuviškai mokantis lietuvis profe
sorius L. Rėza, persiuntė jam kun. 
Kristijono literatūrinį palikimą 
(1800 metais). Prof. Rėza irgi ne- 
Sikarščiavo, bet vis dėlto dar po 18 
metų dalį “Metų” išvertė vokiš

kai ir abiem kalbom pirmą kartą 
išleido.

Taigi atsitiko stebuklas, ar tiesiog 
palankus likimo šypsnys. Net anų 
skurdžių bažnytkaimių aplinkumo
je Vyko literatūrinė kūryba, poeto 
rankraščiai nebuvo išmėtyti, nepra
dingo ir išvydo pasaulį nors ir po 
38 metų(l). O gal buvo ir daugiau 
panašių rašytojų, gal buvo kito
kių raštų, kurių palikuonys nesu
prato pasaugoti, ir jie amžinai žuvo?

Kiekvienu atveju tasai “šekspy
riškai” tragiškas lietuvių valstybės 
ir be galo juodas tautinės kultūros 
požiūriu laikotarpis iškalbingai pa
rodo, kodėl tokia valstybė ir tauta 
nebegalėjo išlikti ir jau buvo visiš
kai nunokusi žūti...

(Bus daugiau)
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NUOŠIRDŽIĄ KALBININKĘ | domėdamasi išeivių lietuvių kul-
PRISIMENANT 'tūrine veikla. Mirė išemigravusi

jį Izraelį, turėdama tik nepilnus
T , . , . • n j į 47 m. amžiaus. Buvo gimusi KauJau penken metai vasario 8 d. I

sueina, 'kai Izraelyje mirė kalbi-|ne' 
ninkė, germanistė ir lituanistė, fi-! Jos disertacija -buvo: Sangrą- 
lologijos mokslų daktarė Tamara žinė veiksmažodžių konstrukcija 
Budrienė — Meiksinaitė, 1949- ®ermanil kalbose. Jos didysis dar- 
_A j. . ... .... bas — vokiečių kalba studija:50 dėsčiusi lietuvių kalbą VU-. «Kristijono Donejaičio akc^. 
niaus universitete, ketvertą metų tuacija”. Lietuviu kalbotyros 
dirbusi Lietuvos Mokslo akade- klausimais yra daug rašiusi Lie- 
mijos Lietuvių kalbos ir literatu-' tuvos, Lenkijos, Vokietijos, Rusi- 

’ros institute, 1957 m. lietuvių 
kalbą dėsčiusi Varšuvos univer
sitete. Kai kurį laiką dėstė lietu
vių kalbą Chicagos universitete,
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ketv. 1—4 ir 7—t; antrad. Ir penk
tad. 10—4, šeštad. 10—8 vai.

Ir

Ofs. tel. 735-4477 Rez. PR 8-6968
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
Specialybė — Nervų ir 

Emocinės Ligos 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą

Rezid. tel. — GI 8-6873

DR. W. M. EISIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So., Kedzie Avė., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne- I 
atsiliepia, skambinti: MI 2-0001.

I Tel. — BE 3-5898
DR. A. B. GLEVECKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė Akių Ligos 

8907 West lOSrd Street 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso telef. PR 8-2220
DR. JANINA JAKšEVIčIUS 

JOKIA
VAIKŲ LIGOS 
2656 West 63rd Street

Pirmad., antrad., ketvirtad. Ir penkt. 
nuo 13 iki 3 vai. ir nuo 5 iki 8 
vai. vak., Seėtad. nuo 1 Utį 4 vai.

s

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2844 West 63rd Street

Vai. kasdien nuo 1-4 p. p. Ir 
iki 8 v. Trečod lr šeštad. uždaryta

DR. K. A. V. JUČAS
Tel 763-3310 — 489-4441 

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA
Ofisai

2403 W. NORTH AVĖ. 
6324 N. MILWAUKEE AVĖ.

Valandos pagal susitarime

Visi telefonai 652-1881

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero 
Vai. kasdien 10-12 Ir 4-7. Trečlad lr 
Seitad tik susitarus.

DR. TERESE KAZLAUSKAS
VAIKŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

#755 W. 143 Street 
Orland Park, III. 60462

Valandos pagal susitarimą
Tel. 349-0887

TeL ofiso ir bato OLympic 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Avenue, Cicero 

Kasdien 1-2 vai. tr 6-8 vai. vak 
ISskyrua trečiadienius

OąHtadlenials 12 tki 4 vai popiet 

jos moksliniuose žurnaluose. 
Darbavosi prie naujo pirmosios 
lietuvių kalba gramatikos leidi
mo.

Tel. REliance 5-1811

į DR. WALTEJR J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas)

8925 West 59th Street
. Vai.: pirmad., antrad., ketvlrtad 

penktad nuo 12-4 vai. p. p. 
vai. vak. šeštad. 12-2 vai. p 
trečiad. uždaryta.

ir
6-8
p •

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
KŪDIKIŲ IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAI; BUILDING

7156 South WeHtern Avenue 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai ryto 
iki 1 vai. popiet

Ofiso telef. RE 7-1168
Rezid. telef. 239-201 •

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialybė vidaus ligos
2454 VVest 71st Street

(71-os ir Campbell Avė., kampas)
Vai.- pirmad., antiad., ketv. Ir penkt 

Nuo 3 Iki 7 vai. p. p.
Tik susitarus

Tel. — 282-4422
DR. ROMAS PETKUS

AKIU LIGOS — CHIRURGIJA 
ofisai:

111 N. 7VABASH AVĖ. 
4200 N. CENTRAL AVĖ. .
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLEŠKĄS
OPTOMETRISTAS 
(Kalba lietuviškai)

2628 W. 71 st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius tr 

“ocmtact lenkes'’,
VaJ, pagal siLsitarlmą. Uždaryta treč

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street

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

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

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

Ofiso tel. RE 5-4410
Rezid. GR 6-0617

Valandos: pirm ir ketv. nuo 1 vai 
iki 3 vai. p. p. ir nuo 7 iki 8 vai. vak 
antr. lr penkt ąuo 1-S vai. p. p.

lr vakarais pagal susitarimą.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir moterų ligos 

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St 
Tel. PRospeci 8-1223

Ofiso va!.: Pirm., antr. treč. lt 
penkt. nuo 2 Iki 4 vai. lr nuo 6 iki 8 
v. v. šeštad. 2-4 vai. popiet tr kitu 
laiku pagal susitarimą.

Ofiso tel. HE 4-2123. Namų GI 8-6105

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 West 71»t Street
Vai.: pirm., antrad., ketv. Ir penktad

2-6 ir 6-7 — H anksto susitarus.

Tel. PRospect 8-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 Sonth Albany Avenae

Vai.: Pirmad. 6-8 p. p. antrad. 2-6 
p. p. penktad. ir šeštad 2-4 p p. 

Kitom dienom tik skubiu reikalu 
susitarus.

Tel. Ofiso PR 6-6446
DR. F. C. WINSKONAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8107 West 71st Street 

Valandoa: 1-6 vai. popiet 
Treč. tr Šeštad. pagal susitarimą

Ofiso tel. 767-2141; namų 636-4856

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road 
Vai.: pirm. antr. ketv. 2-6 lr,. 
penktad 3-5 Sešt pagal sųstylrtmą



Šeštadienis, 1975 m. vasario mėn. 1 d. DRAUGAS—MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

Pilkėjančio pavasario KAZYS INČIŪRA

puslapiuose
PR. VISVYDAS

Reta knyga, ateinanti iš Lie
tuvos, susilaukia tiek dėmesio, 
kiek “Poezijos pavasaris”. Prie
žastis paprasta: mūsų meilė poe
zijos žodžiui ir dailiam grafikos 
lakštui yra visuomet gyva.

Besklaidant šią knygą, krūti
nę persmelkia ir liūdesys: juk 
lig šiol mūsų broliai ir sesės Lie
tuvoje negali laisvai skaityti iš
eivijos lietuvių knygų. Tenykštė 
spauda yra priversta ignoruoti 
mūsų literatūrą (neskaitant spe
cialaus apžvalgininko V. Kaza
kevičiaus paviršutiniškų, dažnai 
labai kryptingų pastabų “Per
galės” specialiame skyriuje). 
Argi išeivių poezijos balsas yra 
jau toks specialiai pavojingas? 
Argi jam atstovauti atrenkami 
tik sovietinę dezinfekciją perėję 
poetai ? Bet už tai nepykime ant 
tenykščių redaktorių? Jie čia 
niekuo dėti. Aišku kaip dieną, 
kalti yra Maskvos "benkendor- 
fai” —tie patys, nuo kurių Ni- 
kalojaus I laikais kentėjo Puški
nas. Kaip tik šiandien nuo jų va
lios ir priklauso spaudos turinys 
Lietuvoje.

1974 m. ‘Toezijos pavasario” 
Vilniuje išleistoje antologijoje 
randame įdomius skaitytojų pa
sisakymus apie dabarties poezi
ją. Štai inž. Vyt. Vyšniauskas 
rašo: “Dabartinę poeziją galima 
būtų suskirstyti į tris grupes: 
vartojamoji, eksperimentinė ir 
paprasčiausiai — poezija. Apie 
pirmąją rūšį Vyšniauskas neturi 
geros nuomonės: ji pilka, neįdo
mi, nors eilės kartais deklaruo
ja ir didžias tiesas. Blogiausia, 
kad tokia poezija, užuot likusi 
redakcijų archyvuose, pereina į 
knygas, net pretenduoja į pir
maeilę kūrybą.

Vyt. Vyšniauskas, supranta- 
rtia, nemini nei pavardžių, nei te
matikos. Bet mums aišku, kokią 
eilėkąlybą jis turi galvoje. Jos 
pobūdis kaip tik ironiškai išryš
kėja., leidinio “redakcinės komi
sijos’’ (Vito Arcškos, Albino 
Bernoto, Juozo Macevičiaus, Alf. 
Maldonio ir Jono Strielkūno) 
įžanginiame žodyje “Į dešimtą
jį skrydį”, šis plazdantis rašinys 
labiau tiktų “Tiesai”, negu poe
zijos knygai. Kiek čia pūtimosi 
laimėjimais, minint revoliucijos, 
Lenino ir TSRS jubiliejus! Bū
tent: “Tai liudija, kad mūsų 
poezija sėkmingai išlaikė šį ne
lengvą egzaminą, apdainuodama 
mūsų didelį Gyvenimą, nuosta
bų Žmogų”. Ar ne iš būtino rei
kalo šia proga minėti redakto
riai, kaip ubagai pono palangėje, 
užtriūbija: “šiandien mes nuo
širdžiai dėkojame Lietuvos ko
munistų partijos centro komite
tui, palaikiusiam LKP Kauno 
miesto vykdomojo komiteto ir 
mūsų Rašytojų sąjungos inicia
tyvą, organizuojant šią nuosta
bią ir prasmingą šventę” Kas 
būtų, jei laisvoje Amerikoje 
poetai panašiai dėkotų respub
likonų partijai ir valdžiai už 
poezijos palaikymą? Visa Ame
rika iš to tik pasijuoktų.

Nuspyrę į šalį įkyrias dekla
racijas, ieškome knygoje geros 
poezijos. Linksmai nuteikia ga
na grakštus Eduardo Mieželaičio 
eilėraštukas “Pavasario antite
zė” vykusiu prisipažinimu:

O man kas? Aš nosies juk tiesumu 
Žiūriu j pasaulį — stebėtis imu: 
Kaip jį suprast.
Bįjlčįm konkretūs:
Kartais įvyksta ne taip, kaip

norėtųs. 
Kol vėjas laiko sukaustęs medžius — 
Priešingai tenka skaityti žodžius...
Apie skolą Salomėjai Nėriai 

rašo Algimantas Baltakis, iškel-

Elena Jakutytė (g. 1911) Prometėjus (Iš 1974 m. “Poezijos pavasario”)

Kazys Inčiūra mūsų literatūroje yra.vienas tų šviesiųjų, labai 
lietuviškųjų romantikų, kurių kūryboj net liūdesys žmogaus nesugniuždo, 
e kažkaip ramina ir guodžia. Praėjusių metų lapkričio 30 d. rašytojas mirė 
Vilniuje, eidamas šešiasdešimt devintuosius metus. Buvo gimęs Vidugiriuo
se, poetais ir rašytojais gausiame Anykščių krašte, tad ir pats buvo tikrai 
aukštaitiškos širdies žmogus. Įvairiuose literatūros žanruose Kazys Inčiūra 
labiausiai išsiskleidė nepriklausomoje Lietuvoje, rašė it leido knygomis ei
lėraščius, apysakas, romanus. Scenoje tais laikais ypač buvo mėgiama jo 
pjesė “Vincas Kudirka“. K. Inčiūros yra parašyti libretai J. Karnavičiaus 
operai “Gražinai“ ir A. Račiūno “Trims talismanams“. Nuo 1934 m. iki 1944 
m. kasdien visų buvo girdimas kaip Kauno, o vėliau Vilniaus radiofonų 
pranešėjas. Pokario metais, likęs Lietuvoje, kurį laiką dirbo kaip aktorius 
Vilniaus teatruose ir, be ko kito, parašė pjesę “Žemaitė”. Rašytoją šiandien 
čia prisimename bent keliais eilėraščiais iš jo nuoširdžios lyrikos.

TĖVIŠKĖ

damas Nėries kūrybos efnocinj 
įtaigumą (kas to nežino), pa
brėždamas jos lyrinę gaidą, arti
mą liaudies dainoms, jos ypatin
gą poveikį tarybiniams poetams 
V. Mozoriūnui, E. Mieželaičiui ir 
kitiems. Po to A. Baltakis ima 
priekaištauti jauniems poetams- 
debiutantams, kurie nepaiso kla
sikų tradicijų ir vaikosi origina
lumo. Į klasikų eiles jis įtrau
kia net V. Montvilą, A. Venclo
vą, J. Macevičių (!).

Kaip sunku jauniems poetams 
su savo kūryba prasiskverbti 
pro visokių komisijų užtvaras, 
įrodo paties Baltakio pasipasa
kojimas: “Neseniai man, kaip 
komisijos darbui su jaunaisiais 
rašytojais nariui, teko perskai
tyti septynių poetų, kandidatų į 
pirmąją knygą, kūrybą. Į komi
sijos posėdį rinkomės liūdnais 
veidais: tik vieną knygą galėjo
me rekomenduoti leidyklai. Ir 
ne todėl, kad šiemet bandę de
biutuoti poetai būtų mažiau ta
lentingi ar prasčiau įvaldę poeti
nę techniką (mano pabrauki
mai). Kiekvieno ‘kandidato” 
knygoje galėjai rasti iš tikro 
gražių, išradingai parašytų eilė
raščių, tačiau tai buvo tik atski
ri talento blykstelėjimai, o kny
gos visuma paliko pilkumo, kū
rybinės anemijos įspūdį. Per
skaitęs rinkinį, negalėjai pa
matyti kiek ryškesnio poeto vei
do, pajusti, kokios gyvenimo 
problemos jį labiausiai domina”.

Tiesiog sunku suprasti, kaip 
talentingi ir poetinę techniką ge
rai valdę net šeši kandidatai ne
turėjo jokio ryškesnio veido. Pa
tarčiau A. Baltakiui pasiskaity
ti rusų literatūros istoriją. Jis 
pamatys, kaip jo samprotavimai 
apie jaunųjų kūrybą yra labai 
panašūs į kritiko - cenzoriaus 
Bulgarino argumentus apie Puš
kino kūrybos rankraščius. Bul- 
garinas, caro policijos šefo Ben- 
kendorfo (jis irgi “vertino” Puš
kino talentą) pasamdytas, per
žiūrėjo “Borisą Godunovą” ir 
įsakmiai paneigė jo literatūrinę 
vertę, tarp kitko “kritiškai” pa
žymėdamas, jog šitame veikale 
nedalyvauja Rusijos patriarchai 
ir vienuoliai.

A. Baltakis turėtų atvirai ne
veidmainiaudamas pasakyti jau
niesiems: Man nepatinka jūsų 
polinkis į uždarą, subjektyvų,

drąsų rašymo būdą: toks ra
šymas jau ne kartą buvo papeik
tas viršūnių; partijai jis nepa
tinka. Tiesos yla iš maišo išlen
da, kai A.Baltakis pataria jau
niesiems pasimokyti iš pripa
žintos poetinės mokyklos, .o ne 
“originalumo syvus čiulpti iš sa
vo piršto”. ,

Albinas Žukauskas pasirodo 
su stambia, žodinga “Balade 
apie kiauliatvartį”. Nūdienėje 
Lietuvoje A. Žukauskas (g. 
1912, vilnietis dzūkas) yra ta
pęs savotiška poezijos sensaci
ja. Judrus, nepaprastai produk
tyvus, žodingas. Jo eiliavimas 
yra meistriškai lankstus. Tik 
viena yda: Albinas, norėdamas 
nueiti už tvarto, tiek įsišneka su 
savimi, jog užsimiršęs nužygiuo
ja kelias varsnas. Ir dabar jam 
prireikė maždaug 150 tirštai 
(nors įdomiai) prirašytų eilučių 
kulminacinei minčiai išreikšti: 
“O liaudis lieka nemari, galin
ga. Kas kartą/Ji atsijaunina, to
dėl ji amžina”. Būdvardis “am
žinas” sovietijoje virto ideologi
niu trafaretu. Jis visur sagsto
mas: partija amžina, tautų 
draugystė amžina, sąjunga am
žina... Ir liaudis būtinai yra am
žina. Gaila — nei Albinui, nei 
man nelemta gyventi amžinai. 
Mat, — mes nepriklausome liau
džiai.

Egzistenciniu tikrumu ir vė
sia rimtimi padvelkia Aldonos 
Puišytės eilėraščiai. Jos kūrybo
je daug įsijautimo į lietuvių tau
tos dvasines versmes. Jaučiasi 
S. Gedos įvaizdžių įtaka.

Jono Juškaičio eilėraščiuose 
“Vėjas gluosnyje”, “Senosios so
dybos”, “Girios žiburys” praby
la tikroji poezijos širdis. Juškai- 
tis savitai sulieja posmus, eilu
tes rišdamas gaiviu rimavimu. 
Jo gigantiški įvaizdžiai dažnai 
skamba eleginėmis nuotaikomis. 
J. Juškaitis ypaš myli tirštą, 
trakliškai sielvartingą peizažą. 
Taip įtaigiai eiliuoti galį tik la
bai gabus poetas: 
.„žiūriu į vakarą pro mėlynumą 

ploną.
Bandas jau gena piemens nuo kalnų 

rudų.
O Dieve, Dieve, kaip nupiešt šį 

vaizdą tikrą?
Jis visas akyse, o žodžio nerandu. — 
Taip bitė prie gėlės nenulekia per 

stiklą.
Bet, ko nėra, matau kaip

Niekur neišeisi, niekur iš laukų tų, 
Kur dangus toks melsvas, kaip melsvi linai. 
Nors svetur ir auksu grįsti miestai būtų, 
Be tėvynės dūmų trokši tu tenai.
Iš nakties bažnyčion moterys būriais eis, 
Prie miestelio kojų apsiaut susės.
Pasigersi žodžiais, sąmojais lengvaisiais,
Nes gimtoji žemė lūpom jų šnekės.
Kai mergaitė leisis ežeran su nėšiais,
Kai ji juoksis saulei, dainą kai niūniuos, — 
Tavo širdį meilė ims dalintis, plėšys, 
Tartum balti paukščiai mėlynuos kalnuos.
Vakarui atėjus, brolis eis pro varčią, 
Armonikos raudos skris laukais lygiais.
Iš dangaus kris žvaigždės, paliks melsvą erčią
Ir sukris į lauką, liuliantį rugiais.
Kils iš balų rūkas, rūkas slinks papieviais,
Kryžiaus koplytėlė slėnyje pabus —
Žengs nuo kryžiaus Kristus, žengs medinis Dievas, 
Aplankys sodybas, saugos mūs laukus.
Kerpėjęs nuo liūčių, skeldėjęs nuo vėjų, 
Ant pečių neš kryžių, po našta linguos.
Tais pačiais keliais eis, knygnešiai kur ėjo 
lr paguldė kaulus Sibiro snieguos.
Aplankys griuvėsius, kur dvarai kadaise, 
Baudžiavą įvedę, lėbaudavo vis,
Kur po rykštėm klupo prievaizdų nepaisę, 
Girdė juodą žemę kraujo srovėmis.
Aplankys už kaimo kartuvių kalnelį, 
Kur linguoja mėnuo debesų laive. — 
Guli ten sukilę prieš valdovų valią, 
Jų veiduos žemėtuos žydi Lietuva.
Eis dar į sodybą. Motina prie lingės
Vienatūrį rėksnį lopšine linguos:
— Lylia, varguolėli. Auk, būsi petingas.
Josi ir atneši saulę mūs namuos. —
Plauks papieviais rūkas. Mėnuo guls už girių.
Kaime tretį kartą užgiedos gaidys.
Grįš klajūnės vėlės, karstuos grįš numirę —
Vėl Rūpintojėlis savo kryžiun grįš.

Kazys Inčiūra (1906. IX. 25

INeramioj šioj žemėj 
Kas ramybę ras? — 
Tyliai plaukiam ramūs ■ 
Žvaigždės, tu ir aš.

EŽERAI

Už miškų — ežerai,
Tarp kalvų — ežerai,
Ežerai melsvi plakas prie kojų.
Taip smagu, taip gerai,
Jei ką gera darai
Šitai žemei, žmonėms, mūs rytojui, — 
Ir dėkingi tikrai
Mylimi ežerai
Tau nuvargusiam kojas mazgoja.

BE TAVĘS
L

Su tavim aš ėjau — mums be vėjo 
Mėlynžiedžiai varpeliai skambėjo.
Be tavęs nūn einu — gunkso medžiai 
Vieniši, susimąstę, bežadžiai.
Jau saulėleidžiai gęsta šile.
O, kad būtum keliavus šalia!

ŠILO VĖSA

Veltui tavo mintys į svetur keliauja, 
Saulė, nors šviesiausia, bus svetur tamsi. 
Čia brangiau už auksą juodos žemės sauja, 

Nes kiekvienoj dulkėj čia tu pats esi.

VIEŠINTŲ EŽERE

Tokios skaidrios pilys 
Kyla į dausas — 
Plaukiam, plaukiam, tylim 
Žvaigždės, tu ir aš.

Sielvartus ir kančią 
Rytdiena atneš — 
Šiandien tyliai švenčiam 
Žvaigždės, tu ir aš.

spindinčią koloną,
Nuo žiburio nulietą upės smaragdu. 

(Girios žiburys)

Ir* Sigito Gedos trijuose eilė
raščiuose virpa meilė eleginei 
tonacijai. Čia įdėtas nuostabus 
eilėraštis “Hoelderlino vasara”. 
Reikia pažymėti, kad Hoelderli
no įtaka Lietuvoje yra itin ryš
ki jaunimo tarpe. Hoelderlinas 
kėlė sielos nemirtingumą, seno
vės graikų pasaulio kilnumą, iš 
Antikos įvaizdžių kurdamas sa
vo sielos gamtovaizdį.

Aš atnešiau jums skaisčią žodžio 
auką, 

ga! ir nematėt, bet ilgai šveičiau 
savo širdies brangakmenį.

Šitaip S. Geda Hoelderlino lū
pomis apdainuoja poeto pašau
kimą nešti žmonėms skaisčią au
ką — ilgai širdyje šveistą žodį 
— brangakmenį. Tai labai idea
lizuota poeto ■samprata. Jos at
gaivinimo šiandien ilgimasi pa

šaulyje.
Būtų gera, kad tolygių poezi

jos brangakmenių, randamų Juš- 
kaičio ir Gedos posmuose, būtų 
kuo daugiau “Poezijos pavasa
ryje”. O dabar, deja, prie gra
žiai skambančių poetų pavardžių 
(prašokančių pusšimtį) dažniau
siai šliejasi sausa eilėdara. Pa
skaitai, nusistebi eiliavimo mik
lumu, gražia lietuvių kalba, bet 
estetiškai nepraturtėji. Tiesiog 
norisi paklausti: Argi jie nesu
rado šiai svarbiai knygai geres
nių eilėraščių.

Tiesa, religine mistika ir 
nuožmiu pergyvenimu alsuoja J. 
Degutytės “Monologai”. Jos bal
sas itin asmeniškas, persunktas 
sopulio, nukreiptas į paslaptin
gą individą: žmogų ar Dievą, iš 
kurio ji tikisi išsipildymo. Sizi
fą ji laiko savo broliu ir žaidžia
tolygų žaidimą: “ir kalnas veja- Broliškos draugystės labui deda-

Geriu šilelio ramią vėsą,
Lankau beržų palapines. — 
Kiek daug ugniakurų išblėso, 
Kai čia nebūdavo manęs.
— Nemindžiok! — žemuogė sušuko. — 
Manim tu skaninate. Seniai.
Baltoj lankoj, o piemenuke. 
Ilgai juodas avis ganei.
— Pažįstam! — šlama uogienojai 
Ir stambūs ąžuolai šile. — 
Kadaise čia atginęs grojai 
Prastąja karklo dūdele.
— Kojelės buvo tau suskirdę... 
Prieš aušrą keldavo mama...
Ir palikai čia savo širdį... —
Giria byloja gausdama.
Gimtųjų vietų ramumėli!
Suaugau su žeme sava.
Man miela mint gimtinės smėlį,
Kol liausis plakt širdis gyva.
Ir žmonės, ir dangus, ir žemė 
čia telpa mano širdyje.
Geriu šilelio vėsą ramią
Ir pats svaigsta drauge su ja.

»

si mane, / ir vejasi mane ak
muo...”

J. Vaičiūnaitė, konkrečiai ški- 
cuodama pasaulį, niekad nepra
randa tragizmo gaidos:

Tik kraujo kvapas, tvyrantis virš 
mėsinių, 

tik peilio blizgesys sukrės kaip
smurtas.

Tomas Venclova “Dviem eilė
raščiais apie meilę” tebetęsia 
ritmingą, vėsią, siurrealistiniu 
vaizdynu paremtą poeziją. T. 
Venclova rašo intelektui. Prie jo 
eilėraščio pasijunti lyg prie 
šachmatų lentos — tiek figūrų, 
tiek ėjimų, tiek galimybių.

•
Vertimuose jau nėra Vakarų 

poetų, išskyrus Pablo Nerudą, 
kurio jausmingą, dinamišką poe
ziją (žinoma, kiekviena ląstele 
įaugusią į komunizmo audinį) 
gerai išvertė Eug. Matuzevičius.

ntas visas pluoštas rusų poetų 
vertimų. Alg. Baltakio sulietu
vintas R. Rozdestvenskis bet ku
ria kaina nori pasirodyti moder
niu ir visažinančiu. Jo eilėraš
čiuose visko daug, stinga — es
mės ir širdies.

Antologijoje spausdinamos Ir 
čigonų dainos, Vyt. Karaliais 
išverstos iš vokiečių kalbos. Jos 
virpa nuogu gyvenimu ir neža
bota jausmo galia. Malonų įspū
dį palieka S. Gedos versti slova
kų poeto Voitecho Mihaliko 
“Apasionatos” fragmentai

Nustembame išvydę Stasio 
Santvaro poeziją Bu pasisakymu. 
Ten veteranas poetas guodžiasi 
savo senatve ir bejėgiškumu. 
Man regis, S. Santvaro poezija 
taipgi graudžiai liudija pilką šio 
jubiliejinio “Poezijos pavasa
rio” vaizdą ir, suprantama, to 
vertės nei pakelia, nei sumaži 
na.
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Bausme
Apsakymas

Jurgis Gliaudą
(Tęsinys iš praėjusio šeštad.)

Prieš kunigo akis siautėjo žėrinti spin
džiais, blykčiojimais, melsvais žaibais išpin
ta pasaka. Nebebuvo alksnių gojelio, bet žė
ručių fontanas. Nebebuvo vikšriais ir viks- 
vuolėmis įžėlusio kiemo, bet žilais sidabro 
blėsčiojimais žvilgąs kilimas. Mėlynas šer
mukšnis virpėjo, lyg parblokštas, stebuklą 
stebintis žmogus.

Jiedu stovėjo prieš Strazdelį kaip žalva
rinė grupė, kaip žalvarinė Ieva, ištiesusi ran
ką į dangų, į plaukiantį bibilinį laimės ir nuo
dėmės obuolį, į mėnulį, ir žalvarinis, sal
džioj nejėgoj palūžęs Adomas.

Keistai svaigdamas, valandėlę siurbė 
Strazdelis savin žėručiais blykčiojančios nak
ties vaizdą. Ar prieš jį atsiskleidė antikinė, 
bibiliška, senlietuviška amžinybė? Kodėl į tą 
amžinybę įžengė dvaro lažininkų meilikavi- 
masis?

Jie stovėjo prieš kunigą stambūs, lyg 
žemėn įaugę, rankomis susiėmę. Jis matė 
Daubarų merginos neramias, žalsvai švytin
čias plaukų kaskadas. Jis matė, kaip burti- 
ninkiškai žvilga jos plačios akys. Tirštame 
karštos mėnesienos tvane tarsi siūbavo jau
no moteriško kūno skulptūra.

Dešinės pirštais Strazdelis smarkiai pa
traukė savo ilgą, ties lūpomis atbrizgusią 
nosį ir... žalvariniai burtai pradingo.

— Daubaraite, — pasakė Strazdelis, gny
biančiai įspėdamas mergos vardą, — naktį 
tau vieta po tėvo stogu, ne kaip kokiai pe
lėdai laukuose- baidytis!

Mergina stovėjo nebyli, virpėdama iš bai
mės ir gniaužė berno ranką.

— Rytoj, prieš pirmas pamaldas, kad 
būtumėte man bažnyčioje, — griežtai pasa
kė kunigas. — Su tėvais. Bausmės atsiimti.

Strazdelis pakėlė ranką, lyg smilium 
smeigti ir įsakė:

— Tu, mergše, kiūtink nam6 pro čia, pro 
vartelius! Tu gi, latre, bėk pro čia, pro alks
nyną!

Valandėlę pora stovėjo kaip trenkta, ir 
Strazdelis suriko smarkiau:

— Bėkite namo tekini! Ryt jums, lat
rams, Dievo valią, bausmę paskelbsiu.

Dabar, lyg pabaidyti kiškiai, jaunieji 
krūptelėjo, persiskyrė ir kas sau nustreke- 
tavo įsakytam linkmėm per mėnulio žėručių 
aplietą plotą — per blėsčiojimus, pro stik
liniai žvilgančią tvankstę, pro mėlynus šy
dus...

Strazdelis įžengė pirkion. Skalos liepsna 
prišliaužė prie pat balno. Tuoj tuoj skala 
nudegs, ir nereikia kitos. Dievo valios ir lai
mės ir bausmės sąvokos kilstelėjo sąmonėje 
ir nuščiuvo kūno nuovargyje. Jis dribo ant 
kietos lovos. Už skarmalinės užuolaidos jau
kiai sukurkė višta. Lovon įšokęs katinukas 
glaudėsi prie staibikaulio.

VI
•

Anksti pabudęs, Strazdelis jau nesudėjo 
bluosto. Jam buvo savotiškai nekantru, kad 
vis vos apčiuopiamas dainuškos tekstas vis 
nesusidėsto, kad ir vėl, kaip vakar rytą, jis 
stovi prie teksto ir ritmo užuomazgos.

Minties skeveldra (nes reikia eiti bažny
čion) jis pašaipiai dirstelėjo į kurijos pagei
davimą. Įsakė jam netrumpinti liturginių 
tekstų — (netrumpinsiu, panie, ne! Tegu 
klausosi žemdirbiai ilgų lotyniškų posmų!).

Dirstelėjo jis mintimi į vakar vakaro iš
daigą (pagal Dievo valią nubausiu nakti- 
baldūnus). Pagalvojo apie kvaksinčią perekš
lę (dar šešetą dienų belaukti).

Saulei patekėjus, sugrįžo per naktį mie
gojęs vėjas, šermukšnio lėkštės — žiedai 
šiūravo prie lango ir saulės plieskėjimai kai
taliojosi lango stikluose .Smagus vėjo šiu
renimas aukšte aidėjo troboj. Katinukas gal
vojo — aukšte krabžda pelės, karpė ausi
mis ir stebėjo dulkinas lubas.

— Dominus ųmnipotens per vėją saulę 
danguj ridinėja, — nušnabždėjo Strazdelis 

savo vakarykštę eilėdarą.
Tai prielaidai nebuvo atatikmens, nebuvo 

ir išvados. Toks jau skausmingas dainuškos 
gimimas.

Apsunkęs metuose, sukumpęs, tikras kuo
las su skersmeniu, ant kurio paranku kabin
ti rūbą, Strazdelis palengva, reumatiškai 
krutėjo troboj. Jis rengėsi savo seną sutaną, 
kurios apatinė siūlė aptriušo, ir rankogaliai 
apibrizgo, ir aplink kaklą apsiklojo rieba
luotas ratas.

Stambus, atkoręs jo smakras buvo ne
skustas. Ar taip eiti prie Dievo stalo? Jis pa
čiupinėjo kietus šerius, pagalvojo apie muilą 
ir skutimą ir atidėjo sumanymą (šiai dienai 
bus gerai, gal rytoj muilins tą skubiai že
liantį smakrą).

Vos tik pasiėmė už savo sunkios gum
buotos lazdos, vos pakėlė ją, atsirėmė į aslą, 
kūne pasijuto jėga, judesyje tamprumas (be 
lazdos nenueičiau nė mylios!)...

Takas gulėjo dvaro beržyno pakraščiu. 
Tai buvo proga užmatyti gerą viržą ant me
džio liemens (pusberniai ją išraus, virža iš
džius, ir bus medžiagos geram reikalui, šu
koms nudrožti). Ir vėl, kaip vakar vakare, 
pasižvalgęs, viržų nepastebėjo. Akys nebe
buvo švitruolės, akys buvo senos. Beržų lie
menys buvo kaip baltos su promelsviu sty
gos, rišančios aukštą dangų su žemės vikšry- 
nais ir smulkiais rūpesčiais. Beržynas tai 
baltų, aukštų sienų maldykla.

Medinės, stačiomis lentomis apkaltos 
bažnyčios zakristija buvo žemų lubų. Čia 
plazdėjo apyšviesis. Berniukas, jau užsimo
vęs auksiniais kraštais apsiūtą peleriną, lai
kė saujoje sidabrinį varpelį ir nekantravo 
juo skambinti.

Strazdelis užmovė per galvą šiurkščią 
kamžą, kurią jis vadino lotyniškai, kamisi- 
ja, vėl pajuto po pirštais savo neskustą smak
rą (rytoj muilinsiu), žvilgterėjo į kryžių 
(jam ne apžėlęs smakras rūpi), dirstelėjo į 
švęsto vandens indą (niekas vandens nekei
čia), į sanktuarijos duris (pamaldinių teks
tų, panie, netrumpinsiu!).

Pasiruošęs pamaldoms, jis įžengė, skam
bučiui smarkiai skambant (berniukas tuo 
džiaugėsi), į bažnytinį priestatą, į koplyčią 
su antruoju altoriumi.

Čia jis juto: visas ruimas kvepėjo žva
kių dagčių degsne. Kvapas buvo bažnytiškas 
ir maldingas. Sienos buvo rudos, dėl to prie- 
tėmis buvo rusvas. Aukštus langus iš lauko 
dengė už koplyčią aukštesni medžiai. Klaup
tuose sėdėjo žmonės ir davatkos (jų visad 
yra!).

Jis pamatė — Dievo valia ir jo įsakymu 
— abu seni Daubarai nužemintai klūpojo 
klaupte, o greta buvo Katrė. Pašilys sėdėjo 
atokiau, bemaž kampe (taip tinka sunkiam 
nusidėjėliui). Greta jo buvo senas, sudiržęs 
žemdirbys (tėvas?).

Atsisukęs į žmones ir visiems kažin kaip 
aštriai sužiurus į kunigą, Strazdelis pirštu 
paliepė Pašiliui ir Katrei prieiti prie alto
riaus turėklų ir suklupti čia, atokiau vienas 
nuo kito.

— Pulkite ant kelių, — garsiai pasakė 
kunigas, — ir gailiai melsdamiesi, prašyki
te Dievo malonių, idant Dievas jus išgirstų 
ir savo šventą valią apreikštų.

Jis matė tuos jaunus, nusigandusius 
žmones rusvoje koplyčios sambrėškoje. Ne
bebuvo misteriško žalvarinio burto, kuris 
pasivaideno, mergą ir berną išvydus mėne
sienos kieme. Balsvai lininių, vešlių, saulėje 
išdegintų plaukų trinyčiuotas bernas kaito ir 
drovėjosi, žmonių akivaizdoje iškviestas prie 
Dievo stalo turėklų. Striksinčia eisena priėju
si prie turėklų Katrė bailiai veržė po smak
ru skarelės mazgą. Skarelės ausys vis skydo 
į šonus. Katrės rankos virpėjo.

Pamaldų bėgyje atsiskleidė liturginės ap
eigos. Kunigas garsiai skaitė ilgus lotyniš
kus tekstus (netrumpinsiu, panie, netrum
pinsiu!). Kada reikėjo, berniukas su ūpu 
kratė varpelį ir atsakinėjo kunigui absur
diškiausius lotyniškus kraipinius. Plazdėjo 
dviejų stambių, aukštų žvakių liepsnos. 
Trukdė visų dėmesį į liturgiją įvelta pete
liškė. Patekusi į koplyčią rudasparnė plaš
takė su savižudišku neapdairumu keliskart 
nuplasnojo šalia degančių žvakių.

Katrė su tikra baime sekė kunigo mos
tus (anokia čia man pareiga mergos reika
lais sielotis — švystelėjo mintis kunigo gal
voj). Kažin, ar bernas dabar poterius šnabž
da? (Pulkim ant kelių — jo poteris!). Kiek
vienam savo rūpesčių užtenka. Dievo valia 
virš rūpesčių ir išdaigų!

Erzelys ir nekantrybė vis landžiau smel
kėsi į Strazdelio nuotaiką. Jis garsiai skelbė 
skardžius lotyniškus posakius (kurija liepė 
jų netrumpinti; panie, netrumpinu!).

Rusvoje koplyčios ertmėje kunigo bal
sas dundėjo, aidėjo ir gąsdino. Lyg jo bal
so gainiojama, rudasparnė plaštakė pleveno 
greta auksinių žvakidžių. Ji ieškojo progos 
baigti čia savo vienadienį gyvenimą.

Kiekvienam tvariniui skirta Dievo valios 
dalelė!

Griežtu dešinės mostu Strazdelis liepė 
baimėje išgaišusiems Pašiliui ir Katrei atsi
kelti, sustoti greta pradarų turėklų angoj.

— Kuriais esat vardais?
— Esmi Pranciškus.
— Katrė, — prašnabždėjo žado nusto

jusi mergina.

— Tu, Katre, — garsiai, kad girdėtų visi 
žmonės, pasakė Strazdelis, — tėvams neklus

Laiškai iš Ispanijos

Kūryba ir pinigas Madrido galerijose
STASYS GOŠTAUTAS

Jeigu kas planuotų vykti į Is
paniją įsigyti meno šedevrų, tai 
gali labai nusivilti, ne tik nera
dęs jų per daug antikvaruose ar 
“EI Rastro” (Madrido “blusų” 
turgus), bet ir pamatęs tokias kai
nas, kad būtų geriau juos atvežti 
iš Amerikos čia parduoti ir už
dirbti.

Tai keistas fenomenas šiomis 
dienomis ispanų meno turtų pre
kyboj. Jeigu prieš penkerius me
tus senas knygas, žemėlapius ir 
aplamai meno niekniekius galė
jai pirkti įvairiausiomis kainomis, 
tai šiandien ispanai užsiprašo 
tiek, kad jokiu būdu nepirktum, 
nes sako, jeigu jau vešit iš mū-

Jusepe Ribera (ispanas, 1588-1653) Kankinys šv. Bartolomėjus 
(Prado muziejus Madride)

tokios sumos. Kas galėjo tikėti 
prieš penkerius metus, kad šian
dien du šimtai meno galerijų, 
dešimt varžytinių ir dar nesu
skaitomas skaičius antikvarų tu
rės tokį pasisekimą, darant biznį 
ne su svetimšaliais, kurie jau ne
beperka, negali ar nenori, bet su 
•pačiais ispanais, kurie viską iš- 
graibsto žaibo greitumu? Jeigu

sų krašto, tai nors mokėkit ge
rą kainą. Be tai tik labai pavir
šutiniškas požiūris.

Kas galėtų paaiškinti, kodėl 
Madride, kai turistų mažėja, mu
ziejų lankytojų skaičius krinta,* 
privačių galerijų skaičius didėja, 
ir biznis auga? Kodėl prieš porą 
metų nebuvo nė vienų meno var
žytinių, o šiandien jų skaičius 
jau prašoko dešimt, kad net 
Christie’s ir Sotheby rado reika
lo čia atidaryti savo skyrius? 
Viskas turi savo priežastį. Galop 
ir ispanai suprato, kad menas 
nėra vien tik pagražinimo ob
jektas, bet ir nebloga investacija. 
O kadangi Velazųuez ar Greco 
yra šiandien nepasiekiami, tai 
visi ispanai, kurie prieš dešimt 
metų pardavinėjo savo kolekci
jas, kad nusipirktų duonos kepa
lą, šiandien lyg išprotėję užplū
do galerijas ir varžytines, kur vis
ką galima nusipirkti už nepa
prastas kainas.

Deja, ispanai vėlai suprato, 
kad menas kartais yra geresnė 
investacija negu birža, kad nusi
pirktas meno šedevras po pen- 
kerių ar dešimt metų bus vertas 
tris ar keturis kartus daugiau. 
Taip bent buvo iki šiol, ir visi 
laukia, kad taip bus ir toliau. 

■

■
■
■

■

■
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ni. Tu, Pranciškau, kaltas, kad kurstai ją 
tėvų neklausyti. Ar atgailaujate savo nedo
rybes?

' — Taip, — prašnabždėjo mergina už sa
ve ir berną.

— Ar tu. Pranciškau, ketini tą Katrę im
ti už žmoną?

— Ketinu, — nuvapėjo pasimetęs Paši
lys.

— Ar tu, Katre, imi tą Pranciškų už vy
rą?

Buvo tylos valandėlė. Mergina sviedė 
žvilgantį žvilgsnį į greta jos stovintį berną, 
į altorių, į seno kunigo veidą.

— Taip! — riktelėjo Katrė pernelyg jau 
garsiai, net sudundėjo koplyčios ertmė ir 

Net dabartiniams dailininkams 
neblogai sekasi, ypač jeigu jų 
vardai yra peržengę internacio
nalines sienas, yra graibstomi ne 
tik Ispanijoj, bet ir svetur, iš kur 
jie gabenami vėl atgal į savo 
kraštą. Kadangi originalų jau 
pradeda trūkti, tai patys daili
ninkai, ypač skulptoriai, pasilei
do į “multiples” biznį, kur už 
nemažą kainą galima nusipirkti 
“originalią reprodukciją” su dai
lininko garantiją, kad tik 30 ar 
mažiau tokių pačių kopijų bus 
pagaminta. Tų kopijų kaina kyla 
iki poros tūkstančių dolerių, kai 
prieš .porą metų, net originalą 
galima buvo nusipirkti už pusę

*
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PRANEŠIMAS
TAUPYKITE DABAR

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME:
7*A% — ® metų su $ 1.000, minimum.
7>Ą% — 4 metų su $1,000, minimum.
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taupymo sąskaitą. Gausite vieną amerikietišką ir antrą pagal 
pasirinkimą su stovu. Kitos dovanos duodamos, sąskaiton jdė- 
jus atitinkamą sumą.
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krūptelėjo visi žmonės klauptuose.
— Už neklusnumą Dievas nubaudė mūsų 

protėvius Adomą ir Ievą, — lyg atsiduso 
Strazdelis. — Išvarė niekadėjus iš rojaus; 
liepė jiems gyventi kartu iki gyvos galvos.

— Už neklusnumą tėvams nubaudžiau 
jus, Dievo pavyzdin, bendru gyvenimu iki 
jūsų dienų galo. Skelbiu judu esant vyrą ir 
žmoną.

Jis sustūmę jaunųjų rankas, pajuto jų 
virpesį ir peržegnojo. Jis šyptelėjo, ir senas, 
sunkus jo veidas atrodė gražus :

— Iš Dievulio rankos ir bausmė saldi, 
kaip saldainis. Kai žiedus turėsite, užmau
siu.

(Pabaiga)

Velazųuez (ispanas, 1599-1660) Kunigaikštis Olivaras (Prado muz. Madride)
4

4

kas kalbėtų apie ekonominę kri
zę, tai meno pasauly Ispanijoj 
jos dar nėra.

Ispanijos meno importas pa
skutiniais metais viršijo ekspor
tą 10 prieš 1. Meno importas ei
na iš Anglijos, Prancūzijos 
ir JAV. Tad, linksmai kalbant, 
jeigu Marųuette Parko “garaži-

(Nukelta į 5 pusi.)

)

1

k



fieStadienis, 1975 m. vasario mėn. 1 d. DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS LITERATŪRA Nr. 27 (5) — psl. 5

lr kur tų lietuvių nėra? Čia susirinkę pavakaruoti Madrido lietuviai. Iš kairės 
j dešinę. Regina. Smitaitė, kun. Kazys Patalavišius, Giedrė Gustaitė, Algis 
Saulis, Vytautas Saliamons, Laiškų iš Ispanijos autorius Stasys Goštautas, 
Marytė Taliunevlčiūtė, Rita Saliamonienč, Beata Monstavičiūtė de Soriano ir 
Aušrai Šaulienė. ■ 1

(Atkelta iš 4 pusi.)

niai išpardavimai” nejuda, bū
tų ne pro šalį visa tai siųsti į Is
paniją.

Bet užteks tokių materialinių 
meno diskusijų. “Draugo” kultū
rinio priedo skaitytojai, tur būt, 
norėtų išgirsti, kas dedasi kūrybos 
pasauly šiandieniniam Madride. 
Menininkų čia turi būti gana 
daug, kad užimtų tas sales, kur 
jose kas mėnesį vyksta nauja ‘pa
roda, ir visur prie paveikslų pri
lipinti raudoni ženklai (parduo
ta). Čia vyksta ne vien tik vieti
nių dailininkų parodos, bet la
bai daug matyti ir “importuotų” 
iš Vokietijos, Anglijos, Prancūzi
jos ir viso Amerikos kontinento. 
Ispanai didžiuodamiesi sako, kad 
jie jau pralenkė Paryžių, kuria
me daug galerijų net užsidarė, o 
kitos gyvena tik senu palikimu. 
Tuo tarpu Madrido galerijos 
klesti, yra jaunos, modernios. 
Vien tik 1974 metais čia atsidarė 
dešimt naujų galerijų, ir visos 
perpildytos.

įdomu, kad kai kurie dailinin
kai Ispanijoj yra ir ‘poetai, arba, 
kitaip sakant, poetai ir dailinin
kai. Žinoma, tai nieko naujo, 
prisimenant, kad ir Federico Gar
da Lorca ir Rafael Alberti piešė 
ir rašė poeziją. Mano supratimu, 
jų poezija yra kur kas geresnė už 
jų vaizdinį meną. Bet paskutinė 
Alberti paroda Madride ne tik 
sutraukė visus miesto intelektua
lus, bet ir visi paveikslai buvo 
parduoti gana gera kaina. Da
bar, sekant tą pačią tradiciją, 
jaunieji poetai jau ne mėgėjiš
kai, bet visai rimtai pasiruošė,

Kukius žmogus-dideli darbai
J. SAVĖLJs r' i

*

žiavimų darbų I, II ir UI tomus, dviejų tomų veikalą — Didžioji 
Visiems šiems leidiniams jis tu- iliuziją, .proig, dr. Gečys studiją 
rėjo surasti mecenatus ir lėšų. (apie vysk. Valančiaus blaivybės

Be to, kitų rūpesčiu, jam esant brolijas. ’■ 
pirmininku, buvo išleista Relia- Į 
cijų I tom. pradžiai Fontes His-' 
toriae Lituaniae serijos ir 1 
Vaišnoros studija —Marijos gar
binimas Lietuvoje.

Šiuo metu iš spaustuvės ką 
tik išėjo: prof. Avižonio — Rink
tinių Raštų I tom., o bus iš viso 
4 tomai. Jakšto — Dambrausko 
Užgesę žiburiai, Metraščio VI 
tom. Baigiama' redaguoti Suva
žiavimų darbų IX tom. — suva
žiavimo, įvykusio 1973 m. Bos
tone. Jau parengta spaudai: Prof. 
Joniko suredaguotas prof. Salio 
Rinktinių raštų I tom. (iš viso 
bus 4 tom.). Baigiama parašyti: 
J. Griniaus II tom. Veidų ir prob
lemų. Baigiama redaguoti VI. 
Kulboko paruoštą Lietuvių lite
ratūrine kritika tremtyje. Laukia 
redagavimo jau baigtos rašyti 
monografijos: kun. dr. A. Balti
nio — Vysk. Borisėvičius, prof. 
J. Ereto — Prel. Pr. Juras, kun. 
J. Gasiūno — Vysk. K. Paltaro
kas. Rengiama monografijos —

Netrukus, kai tik dr. Jatulis 
kun* ! Pa^a'Es daryti išnašas, bus ati

duota spausfiuvėn prof. Z. Ivins- 
jkio parašytas Lietuvos istorijos I 
j tomas. Visai baigiama tvarkyti ir 
I-sis tomas prof. Ivinskio parašy
to veikalo Lietuva dviejų šimt
mečių sąvartoje — apie vysk. 
Giedraičio veiklą tuometinėje 
Lietuvoje — red. kun. R. Kra
sauskas. Bus ir II tomas. Visai 
baigiama redaguoti ir Fontes 
Historiae Lituaniae H tomas ir 
šiemet išeis iš spaudos, — red. 
prof. Rabikauskas. To veikalo 
bus keli tomai, kurie jau beveik 
baigti ruošti. Du tomai Babi- 
nozskio kodekso smarkiai pava
ryti pirmyn, juos parengė spau
dai, labai papildydamas iš įvai
rių archyvų, prl. dr. P. Jatulis. 
Jis parengė spaudai ir 3 tomus 
vadinamų Procesų.

Be savo tiesioginio darbo uni-

Šiuo metu garsiame Gregori- 
anum universitete, Romoj (į- 
steigtame 1551 metais) profeso
riauja du lietuviai — tai pirmą 
sykį jo istorijoj: prof. d'r. P. Rabi
kauskas, S.J. dėsto paleografiją ir 
diplomatiką (senovės raštų iš
skaitymo mokslas) ir yra Istori
jos fakulteto dekanas, o prof. dr. 
A. Liuma, S.J. nuo 1951 m. ten 
dėsto asketinės ir mistinės teolo
gijos kursą. Nuo praeito rudens 
jis pradėjo profesoriauti ir kita
me Romos universitete.

Šiemet prof. A. Liuima yra 
dvigubas sukaktuvininkas: 65 m. 
amžiaus ir 15 metų Lietuvių ka
talikų mokslo akademijos pirmi
ninkavimo.

Jubiliatas yra tikras rytų aukš
taitis, gimė 1910 m. sausio 28 d. 
Užudvarių km. Utenos valsč. 19- 
28 metais, baigęs Utenos gimna
ziją, įstojo į Kauno kunigų se
minariją. 1931-34 m. studijavo 
filosofiją Valkenbunge, Olandi
joj ir gavo ten filosofijos lecen- 
ciatą. 1935-39 m. studijavo litu
anistiką Vytauto D. universitete 

i Kaune; 1940-43 tęsia studijas Li- 
Į jono Kat. institute, kur gavo ir 
į teologijos lecenciatą. 1944-47 m. 
(jau Tuluzos Kat. institute, 1950 
m. savo studijas apvainikuoja 
daktaro laipsniu. Kunigu įšven
tintas 1942 m. gegužės 13 d.. 
Nuo 1951 m. rudens pradėjo dės
tyti Gregorianum universitete 
adjunkto titulu, o nuo 1957 m. 
— (profesorius.

Jubiliatas yra plunksnos žmo
gus: yra bendradarbiavęs pran
cūzų, italų moksliniuose žurna
luose bei enciklopedijose, taipgi 
Liet. Enciklopedijoj ir lietuviš- 

: Laiškuos Lietu- 
viršija vis dėlto “naujas” realiz- viams, Žvaigždėje, Lux Christi ir 
mas, kuris yra gana palankiai kituose, 
priimamas vietinių meno rinkė-1 
fu-

Vienintelis lietuvis, kiek žinau, 
paskutiniu laiku — 1974 metais 
yra turėjęs parodą Ispanijoj, Za- 
ragoza, buvo Romas Viesulas, 
kuris su kitais 50 grafikų pager
bė to miesto 2.000 metų sukaktį, 
romėnų čia pastatytą vandentie
kį (Acueducto), vieną iš di
džiausių pasaulio “stebuklų”. Ši 
paroda tačiau neturėjo užtekti
nai atgarsio ne tiek dėl jos ko
kybės, kuri buvo aukšta, nes tai 
■buvo pasaulinio masto paroda, 
bet gal dėl to, kad šiuo momen
tu ispanai dar nelabai vertina 

grafiką ir jos mažai iperka.

jungdami žodį su spalva. Kitaip 
sakant, rašo poezija ir tapo pa
veikslus. Spaudai duotuose pa
reiškimuose jie tvirtina, kad ši
taip vienas menas padeda vysty
tis kitam. Ar tai čia tik tokia is
panų ypatybė, sunku pasakyti. 
Bet tiesa, kad niekur taip daug 
tas dvylypumas nepasireiškia 
kaip šitam krašte, kur viskas vi
sur egzistuoja savotiškame prie
šingybių junginyje.

Liečiant ispanų meno kokybę 
(kiekybė yra neabejotina) šio 
momento estetinio sumišimo 
sankryžoj, yra neįmanoma ver
tinti, kas tikrai yra kūrybiškai 
naujo, o kas tik mados — nau
jenybės medžiojimas. Ispanų 
menas dabar mažai kuo skiriasi 
nuo kjtų tautų meno. Tik gal 
tuo, kad jis visados yra dabai 
gerai atliktas, visur matyti 
meistriškumas. Srovių atžvilgiu 
viskas čia yra galima, nė viena 
srovė nėra atmetama, bet lyg ir, koje spaudoje: 

•_ j L c<__ • _ __u_ — ~

Neatpažintas didikas (Prado mu^uįus. Madride)
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Prof. dr. Antanas Liutnia, S J.

vysk. Matulionio, vysk. Reinio, versitete, tiek darbų atliko Jubi- 
Prof. V. Juodeika baigia ruošti liatas per 15 metui

KAIP PATOGU!
Į Užsisakykite šias plokšteles paštu.

1. KALNUOS DAINUOJA — Baltija II ............. ............. $6.00 .... ..  □
2. SU ŠOKIU IR DAINA — Neo-Lit.................... ............ $6.00 ..... ..  1 1
3. GROJAME JUMS — Neo-Lit............................ ............ $6.00 ..... ..n
4. GAUDŽIA TRIMITAI — maršai ..................... ........... $5.00 ..... .. O
5. DAINOS — Kun. V. Gorinąs ......................... ........... $6.00 .... ...... □
6. ŽIRGINĖLIAI I ir II vaikams po ......... ....... ............ $5.00 ..... ..□
Pažymėkite pageidaujamas plokšteles ir siųskite:

GIFTS LNTERNATIONAL, 2501 W. 71»t St, Chicago, I1L 6J&29
Plokčtelės su sąskaita bus tuojau Jums pasiųstos.

1967 m. Vokietijoj, 1970 m. To- Rubšio —Įvadas į šv. Raštą, 
ronte, 1973 m. Bostone ir. 1976 'Nuo 1972 nu Akademija kas
im planuojamas Detroite. Akade- met skiria preipijąs, po 1000 dol. 
mijos veiklai stiprinti 'įvairiose 
vietose steigiami narių židiniai. 
Jau įsteigta: Chicagoj, 1962 m. 
New Yorke, 1963 m. Bostone, 
1964 m. Detroite, Montrealy, 
Toronte ir Daytone.

1965 m. Akademija praturtėjo 
nauja institucija: Romoj buvo 
įkurtas LKM Akademijos Istori- 

kauti Lietuvių katalikų mokslo jOS Jr rel',R.me? kulkos lietuvių
, , .. . institutas, kurio vadovybę suda-
ši kTtaTikų intelektualų moks- Tr0‘ f.un. R’ K™kas, prel. P.

lo institucija buvo įsteigta Ne. Jatulis, xr prel. K. Razminas, 
priklausomoj Lietuvoj 1922 me-l 1973 m. rudenį Akademija nu-.----- ----------- ;
tais. Pirmasis jos pirmininkas pirko ir parvežė į Romą prof. Z. i paruoštą monpgrafiją. Kun. Ant. 
buvo ark. J. Skvireckas (1922-26), Ivinskio biblioteką ir archyvą už 
antrasis prel. A. Dambrauskas 
(1926-38) ir trečiasis prof. St. 
Šalkauskis (1938-40). Akademi
jos veikla buvo sustabdyta 
m., bolševikams okupavus 
tuvą.

Lietuvoj buvo surengti 
Akademijos suvažiavimai: 1933, 
1936 ir 1939. Išleista 3 tomai 
‘Suvažiavimo darbų” ir 1 t. “Už- 
’ažd^gaivint. Vakaro>■ I”1*“. 1 Vembrė ir na-

Europoj 1954 m. pabaigoj. Pir- ~ l''nsui A- Slrtluus ■' J- 
mas tą mintį iškėlė Lietuvos ats- 3™J,US‘ ... .. , ,
tovas Paryžiuje dr. St. BačkisJ . 1972 m Akademųa buvo įre- 
1956 m. buvo padaryti rinkimai gl.st.ru?ta Amerikoh Conn. vals- 
ir išrinkta pirmoji valdyba, ku-^0’ Ir «auta nuo vąlstybimų 
rios pirmininku liko vysk. V. Pa- mokesčių atleidimo teisė (tax 
dolskis ir sekretorium prof. A. exem). Įregistravimo svarbiau- 
Liuima. Tuo metu Akademijai 
priklausė 86 nariai, balsavo 78. 
Antroji valdyba buvo išrinkta 
1959 m. spalio m. Pareigas pa- 
siskirstant, pirmininku liko ju
biliatas. Paskutinieji valdybos 
rinkimai įvyko 1974 m. vasarą. 
Tuo metu Akademijai priklausė 
jau 226 nariai, balsavo 130 na
rių, teisėtų balsų rasta 128. Už 
prof. Liuimą buvo paduota 119 
balsų, kiti valdybos nariai gavo: 
98, 87, 69, 65 ir 53 balsus.

Jau 15 metų Jubiliatas stovi A- 
kademijos priešakyje. Iš 5. Aka
demijos pirmininkų, jis ilgiausiai 
pirmininkauja.

Akademijos veikla daugiausia 
pasireiškia suvažiavimų moksli
nėmis paskaitomis ir mokslinių 
veikalų leidimu. Prof. A. Liuimai 
esant Akademijos valdyboj ar 
pirmininkaujant, buvo surengti 
šie Akademijos narių suvažiavi
mai: 1957 m. Romoj, 1961 m. 
Chicagoje, 1964 m. New Yorke,

Tačiau Jo darbai lietuviškoj 
veikloj ir spaudoj daugiausia pa
sireiškė, pradėjus jam pirminin-

už mpksjoį.. rali gi jos veikalus . ir 
už žurnalistiką (mecenatas kun. 
dr. J. Prauskis).

' Visus tuos' Akademijos darbus 
pjanuoja, svąrsto ir tvirtina pats 
Jubiliatas, žinoma, kartu su ki
tais valdybos nariais. Be to,' jis 
suredagavo Suvažiavimo darbų 
IV, v; Vi; VU, ir VUl tomus. 
Organizavo ir redagavo Metraš
čio 1, II, III, IV ir V tomus. Su
redagavo Skrupskelio parašytą 
studiją Lietuviai XVIII amž. vo
kiečių literatūroj, prof. A. Kučo

I

1940 
Lie-

trys

10.000 (mecenatai dr. K. Almi
nas ir p. NN). Tais pat metais 
Akademija perėmė globoti ir 
tvarkyti Amerikos Lietuvių kul
tūros archykvą ALKA, esantį Put- 

|nam, Conn., kurio steigėjas ir 
' ugdytojas buvo prel Pr. Juras. 
Tam tikslui buvo sudaryta Kura
torių valdyba: pirm. prel. J. 'Bal
konas, vicepirm. iprof. J. Cadzow 
ir A. Mažiulis, sekrt. redaktorius

Staniukynas, prof. J. Ereto — 
Prof. Kazys Pakštas, prof. J. Gri
niaus veikalą Veidai ir proble
mos liet, literatūroj I tom., prof.. 
J. Ereto Išeivijos klausimais. O 
vien tik perspausdino — Šuva-i

EKSKURSIJA Į LIETUVĄ
Išvyksta KOVO 27 dieną grįžta BALANDŽIO 3 dieną

iš BOSTONO ir NEW YORKO

Kaina tik $690.00
Prie šios grupės galima jungtis iš kitų miestų su papildomu mo
kesčiu; pav. vykstantiems iš Chicagos — $119.00

iš Clevelando — $84.00 daugiau

GRUPĖJE DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS — NESTVĖLUOKITE! 

Kelionės j Lietuvą šiais 1975 metais prasideda GEGUŽĖS mėnesj 

Patartina registruotis iš anksto. Kreipkitės j:

TRANS'ATLANTIC TRAVEL SERVICE
393 VVest Broadway 

South Boston, Mass. 02127
Telefonas: (617) 268-8764

Sąvihinkė: ALDONA ADOMONIENĖ

sias tikslas —telkti lėšas Akade
mijos centrui Romoj. Valdybos 
pirm. — dr. Vyt. Vygantas, sekr. 
— prel Vyt Balčiūnas.

1974 m. spalio mėn. į Akade
mijos Lietuvos istorijos ir religi
nės kultūros institutą įsijungė 
“Krikščionis gyvenime” leidyk
la, kuri betgi ir toliau savaran
kiškai tęs knygų leidimo darbą. 
“KG” redakcinę vadovybę suda
ro: prel. V. Balčiūnas, dr. J. Gir- 

1 nius, kun. dr. J. Gutauskas, prof. 
St. Yla, prof. A. Maceina ir S. Su
žiedėlis. Iki šiol ‘‘KG” jau išlei
do 10 mokslinių knygų. Vasario 
m. išeina iš spaudos kun. A. 
Grauslio “Šviesa tamsoje”, liepos 
m. dr. A. Tamošaičio “Protu ir 
tikėjimu” Maritain raštų rinkti
nė. Jau parengta: prof. A. Macei
nos — Religijos filosofija, prof. 
St. Ylos — Šiluva Žemaičių isto
rijoj, II tom., dr. J. Gutausko — 
Bažnyčios Tėvų ir Rašytojų raš
tuose šiy dienų žmogus; prof. A.

F5"
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Philomena sako:
-KAS NETAUPO ATEIČIAI, TAS 

NESIRUOŠIA ŠVIESESNIAM IR 
TINKAMESNIAM GYVENIMUI.

• • • • • 6->%
• • • • • 7.5%
• • • • • 7.75% *'l

CHICAGO SAVINGS MOKA ANT PAPRASTŲ KNYGUČIŲ B.25% 
$1,000 įdėtas vieniems metams duos 
$5,000 įdėti 4 metams duos . • «

$5,000 įdėti 6 metams duos • • •

Nuošimčiai priskaitomi kas dieną, išmokami kas trys mėne
siai. Kiekvienas taupytojas yra apdraustas iki $40,000 per Fede
ralinės Valdžios Apdraudą F. S. L. I. C.

LENOER

CHICAGO SH
savings and loan association
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'• Alfonsas Nyka r Niliūnas, minimai, kas jo asmeniškai per- 
VYNO STEBUKLAS. Eilėraš- .gyventa 1931 — 1935 metų lai- 
čiai. išleido Algimantb Mackaus kotarpyje, savo jaunystės metuo- 
Knygų leidimo fondas 1974 m. se, nepriklausomoj Lietuvoj, pra- 
Chicagoje. Aplankas Petro Mi- dedant dienomis, praleistomis, 
kalajūno. Spaudė M. Morkūno tarnaujant Lietuvos kariuome- 
spaustuvė, 6051 S. AshlandAve., 
Chicago, III 60636. Tiražas 800 
egz. Kongreso bibjrfbtekos korte
lės numeris: 74, •— 25547. Leidi
nys 80 psl. su aplanku Ir kietais 
drobės viršeliais, kaina 5.00 dol., 
gaunamas ir “Drauge”.

.“Vyno stebuklas” yra naujas 
įPeuiininko Alfonso Nykos - Ni- 
Jiūįho eilėraščių pluoštas po ke- 

’tiij&kbs metų kone visuotinės ty- 
Ips: Išeivijos lietuvių Uteratūri- 
tiiąme gyvenime tai yra beveik 
Staigmeną, labai miela ir laukta 
staigmena.

Šiame naujame. “Vyno stebuk
lo” rinkinyje randame tris kny- 
gbs skyrius, neįvardintus atskiro
mis antraštėmis, o tik romėniš
kai sunumeruotus: I, II, III. 
Kiekviename skyriuje telpa po 
keliolika eilėraščių.

Turint mintyje ankstesnius 
Alfonso Nykos .. Niliūno rinki- 
nius, ši kartą pimju žvilgsniu 
pastebimas naujumas yra tas, 
kad beveik nerandame ilgųjų, 
per kelis puslapius nusitęsiančių 
£ilėraščių, vėtąs kuris eilėraštis 
peršoka į antrąjį puslapį. Beveik 
dingę taipgi klasiškieji keturėi- 
Įiaįdr jų rimai. ,

’ p vis dėlto tai yra bene pati 
kUsiškiausia Alfonso Nykos - 
Niliūno knyga. Temose, įvaizd- 
džiuose ir frazių struktūroje Al- 
fpiišas Nyka - NHiūnas iš karto 
atpažįstamas ir čia. Tik šį kartą 
visa tai, kas Alfonsui Nykai - Ni- 
liūinui yra esminio ir būdingiau- 
sįd,>tąip apvalyta nuo antraeilių 
žadinių, vaizdinių ir aplamai 
Struktūrinių lukštų, jog likęs.

nėję, o paskui visokiais bū
dais kabinantis į gyvenimą ir 
ieškant savo vietos jame. Jau
nuolio dienoraštyje daug įvai
riausių kasdieninių detalių, ku
rių mozaikoje marguliuoja prieš 
40 metų .pergyventi įvykiai, įvy
kėliai, šiandien jau ne vienam 
iš vyresniųjų analogiškomis pa
ralelėmis keliantys nostalgiją. 
Dienoraštis parašytas gana 
sklandžia kalba ir skaitomas, 

•per daug neužkliūvant, nors ra
šybos .bei skyrybos klaidelių ga
lėtų būti ir mažiau.

V
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Al/bnsm .Vi/Jca-

Vvno stebuklas

r

Apie medžiagą ir mus rašo 
Baigti “Encyclopedia Litu-' AJg. Kezys, S.J., o toliau dau

giausia nuotraukomis minima 
“Grandies” 12 metų sukaktis, 
tarmių vakaras ir liaudies dailės 
darbų paroda, “Kalėdų sapnas” 
ekrane, ateitininkų Kūčios, Ste
fano Wiciko koncertas ir kt.

• MŪSŪ VYTIS, 1974 m. Nr. 
2. Skautiškos minties jaunimo ir 
vadovų žurnalas. Leidžia Aka-

tinę medžiagą (Juk 1941 metų Spausdina M. Morkūno spaustu- 
trėmirnų net pavardės ištremtųjų' vė Chicagoje. 
žinomos).

4.
anica”, ‘ Kovos dėl Lietuvos ne
priklausomybės” antrą tomą ir 
planuoti panašius leidinius.

5. Mikrofilmuoti svarbius lei
dinius.

6. Išleisti visos rezistencinės 
spaudos leidinį.

tfjfciii
A. Nykos-Niliūno naujo rinkinio ap

lankas, darytas Petro Mikalajūno.

• EGLUTĖ, 1975 m. sausio 
mėn. Vienintelis 
laikraštėlis vaikams išeivijoje. 
Leidžia ir spausdina Nekaltai 
Pradėtosios Marijos Beserys. Re
daguoja: sės. Ona Mikailaitė, 
Elena Juknevičienė ir Danguo
lė Badūnaitė. Metinė prenumera
ta $7.00. Adresas: Eglutė — 
Sisters of the Immaculate Oon- 
ception Convent, Putnam, Conn. 
06260.

Tai pirmasis "Eglutės” jubi
liejinių metų numeris. Šiam 
simpatingam mūsų mažųjų žur
naliukui šiemet sueina 25 metai. 
Visuomenė, tėvai ir bendruome
ninės institucijos sukakties pro
ga turėtų ypač atkreipti dėmesį 
J šio leidinio egzistenciją. O jo 
tolimesnis leidimas yra tiesiog 

gyvybinis būtinumas lietuviš
kajam mažųjų ugdymui, kai kiti 
šio amžiaus skaitytojams leidi
niai mūsuose jau labai reti.

lietuviškas

ber - — 
(87).

Tai vokiečių kalba leidinys, iš
einąs keturis kartus metuose. Lei
džia Baltische Gesellschaft in 
Deutschland. Redaguoja Adam 

' Gruenbaum, 8 Muenchen 2, Les- 
singsstr. 5. W. Germany. Metinė 

(prenumerata 15 vokiškųjų mar-

Chicago, III. 60629. Administruo.
ja Jonas Palšis, 5718 S. Riahmond Šiame numeryje duodama gana 
St., Chicago, III. 60629. Kaina — j plati lietuvių kultūrinės veiklos 
auka. I apžvalga, o knygų skyriuje recen-

Šis tas iš šio numerio turinio: zuo'jama 1972 m. Londone išleis- 
Nuo kirilicos iki lietuvių raštijos toji P. Gudelio knyga “Die An- 
(J. Kregždė), Lietuvos evangelikų faenge der Sowjetregierung in 
reformatų bažnyčios veikla Vo-|Litauen 1918 - 1919”. 
kietijoje (kun. St. Neįmanąs), < 
f “ « v. .
metų (kun. St. Neimanas), Poe
tas Stanislovas Dagilis (Jurgis Ja- 
šinskas) ir kt.

vięn pats tikrasis, nugrynintas' 
jo 'poezijos branduolys. Mūsų šir
džių K 'mūšų likimo temos čia y- 
,ra..su tbkia jėga išsunktos, kad 
jos kaip antikos tunikos plėvė- Į 
sūjjja Vakarų kultūros dvelksme,! 

'fcįirįp i? lietuviškas žodis įsijun-l 
gia. su lygiaverčiu ir skirtingu sa-! 
yp kvapu. Štai pirmai Skaitytojoj 
pažinčiai pirmasis knygos eilė- 
rpštis:
Eril
Nepažįstami augmenys. 
Gamtos katastrofoje gimusi i ' .

Karusios dilgės šiurenime.
ISTuo varpo smūgių 
Sutrūkinėjo širdis 
Kaip , lango stiklas.
Daturą f astuosa.
Geranium Valley vienatvė. 
Usnis sugrubusiom rankom 
Drasko žemę ir veikia.
Aš amžinai einu
Dilgės šiurenimo ir ibuilio 
Laidotuvių brsenoje,
Nęs mums teliko
Pėdom ant kapo parašytas 
Tavo testamentas. ........

žarne

“Eglutes” jubiliejinių metų pirmojo 
numerio virSelis, pieštas Ados Korsa- 
kaites-Sutkuvienta.

D. .- • . . x. . 1nnL • ATEITIS, 1975 m. Nr. 9.
Bir^ rrform^ katalikiško jaunimo

r»__ , jurnajag Redaguoja kun. Jonas 
Staškevičius. Adm. Juozas Poli- 
kaitis, 7235 S. Sacramento Avė., 
Chicago, UI. 60629. Metinė pre
numerata JAV ir Kanadoje 
$7.00, kitur — $5.00.

Tai paskutinis Šios redakcijos 
numeris. Trejus metus ji kant
riai nešė nelengvą “Ateities” re
dagavimo naštą. Nuo 1975 m. 
žurnalo red. iš Toronto atke
liama į Chicagą. Truputį keisis 
ir pačios Ateities pobūdis, ji bus 
ne vien tik moksleivių, bet ir 
studentų ir visos ateitininkijos 
žurnalas. Naujas redakcinis ko
lektyvas žada rimtai pasitempti. 
Vyriausiu “Ateities” redakto- 

Bronys Raila, kaip ir visada, čia į^tis Wm^^™Lai&si'm  ̂pirmo

• SĖJA, 1974 m. Nr. 4. Tauti
nės demokratinės minties laik
raštis. Leidžia Varpininkų leidi
nių fondas. Redaguoja Liudvikas 
Šmulkštys, 2523 W. 69th St., Chi
cago, III. 60629. Administruoja 
Juozas Urbelis, 1649 N. ®road- 
way, Melrose Park, III. 60160. 
Straipsnių antraštės ir užsklandos 
dail. Broniaus Murino. Žurnalas 
išeina 4 kartus per metus. Mėtinė 
prenumerata 5.00 dol.

Pirmasis straipsnis, lyg ir re-l 
dakcijos vedamasis, skirfahias v ___
gimotsios kalbos puoselėjimui. rjum nuo 1975 m. bus kun. Kęs- 

Į skaitytoją pagauna intriguojančiu numerjo.

• MITTEILUNGEN AUS - -----------------------------
BALTTSCHEM LEBEN, Septem- deminis skautų sąjūdis. Reda- 

Oktober 1974, Nr. 3 guoja Liūtas Grinius, 168 Mor- 
ningstar Court. Williamsville, 
N. Y. 14221. Administruoja Al
fredas Kleinaitis, 9207 S. Sawy- 
er Avė., Evergreen Park, III. 
60642. Metinė prenumerata 
šiaurės Amerikoje $6.00, kitur 
— $3.00.

Bronius Kviklys rašo apie 
karžygę partizanę skautę Regi
ną Ubeikienę; pagerbiami Aka
deminio skautijos sąjūdžio gar
bės nariai: ffl. Jonas Damaus
kas ir kun. Jonas Kubilius, S.J. 
Apsčiai yra ir kitų skautiš
kų, visuomeninių ir kultūri 
nių svarstymų bei akademinės 
skautų veiktos detalių.

• VYTIS, 1975 m. sausio 
mėn., Nr. 1. Lietuvos Vyčių mė
nesinis žurnalas. Redaguoja Lo- 
retta I. Stukas, 1467 Force 
Drive,, Mountainside, N. J. 
Metinė prenumerata $5.00. Ad
ministracijos adresas: Vytis, 
2524 45th St., Chicago, UI. 
60632.

Šį kartą daug teksto ir daug 
nuotraukų skiriama Simo Ku
dirkos atvykimui į Ameriką. Li
kusieji puslapiai daugiausia in
formuoja apie lokalinę Vyčių 
veiklą.

straipsniu ‘Kas prarasta, kas lai- i 
j mėta” (pastabos po laisvinimo 
veiksnių konferencijos). Nuotru- sausio mėn. 26 d., Nr. 2. Lietu- 

1 pą iš .poeto Kazio Jakubėno (bol- vių jėzuitų ir Jaunimo centro 
! ševikų nužudyto) gyvenimo pa
teikia Pr. Čepėnas. Apie lietuvių

• MŪSŲ ŽINIOS. 1975 m.

• TECHNIKOS ŽODIS, 1974 
m. Nr. 4. PLLAS ir ALIAS orga
nas. Leidžia Amerikos Lietuvių 
inžinierių ir architektų sąjungos 
Chicagos skyriaus Technikinės 
spaudos sekcija. Vyr. redaktorius 
— V. Jautokas, 5859 S. Whipple 
St., Chicago, III. 60629. Techni
kinis redaktorius — J. Slabokas. 
Administruoja J. Sakalas, 7025 S. 
Roektvėll St., Chicago, Iii. 60629. 
žurnalo flnetinė prenumerata 6.00 
dol.,- studentams 2.00 dal. -

šiame numeryje; Redakcijos 
žodis (V.jautokas), XH-sis suva
žiavimas (J. Rimkevičius), Tech
nikos žodžio aktualijos (M. Kra
sauskas), Pažinkime vienas kitą 
(V. Vintartas), Mūsų mirusieji 
(Ed. Arbas), Mokslo apraiškų 
prasmė išeivijoje (Ed. Arbas),

Chicagoje biuletenis. Adresas: 
5620 b. Ciaremont Avė., Chica- 

kalbą išeivijoj ir Lietuvoj rašo: go, Ui. 60636. Redaguoja Danu- 
Pranas Skardžius, Petras Jonikas, | tė v'aKarė. Atsakingasis redak- 
Vaclovas Cičiūnas, Ignas Serą- torius Algimantas Kezys, S.J. 
pins ir Juozas Vaišnys, S.J. Kituo
se puslapiuos: Z. Aidulis, “Kon
tinentas ir Sovietų Sąjungos pa
vergtųjų viltys”; Y-tė “Pirmieji 
savanoriai”: Pr. Čepėnas “Gyve
nimas nepaiso ir ‘vadų’ mokslo. 
J. Našliūnas ‘‘A. a. Balį Params- 
ką palaidojus”; A. Balčius “Lie
tuva ir lenkų rusų imperializ
mas; Pr. Čepėnas “Dėl geri. J. 
Uborevičiaus biografijos”; L. Š. 
“Juozui Pajaujui pagerbti”. Pr. 
Čepėnas ^Politiniai ir visuomeni
niai įvykiai lietuvių literatūros is
torijoj”; Žmonės, darbai, dienos; 
Gyvenimo pamaivos. Laiškai; 
Knygos ir žurnalai.

Administruoja r. Kleinotas, S.J.

MIRTIES DEŠIMTMETIS

Buvęs Lietuvos generalinis 
konsulas Londone Kazys Ginei
tis yra miręs Chicagoje 1965 m. 
vasario 2 d., taigi šiemet 10 m. 
nuo jo mirties. Studijas išėjęs 
Chicagos universitete, Londone 
jas gilino Ekonomijos ir .politinių 
mokslų institute. 1917—1919 m. 
buvo vienas iš Draugo redakto
rių, vėliau — Lietuvos redakto
rius. Dirbo Lietuvos pasiuntiny
bėje Londone, o vėliau Maisto 
ir Pienocentro atstovas Anglijo
je, gi nuo 1932 m. Lietuvos pa
siuntinybės Anglijoje žemės ūkio 
attachė. Jaunųjų ūkininkų orga
nizacijos steigimo pradininkas. 
Parašė knygas: Amerika ir Ame
rikos lietuviai, Lithuanian Quali- 
ti Products. Palaidotas Sv. Ka
zimiero kapinėse.

NAUJI MUZIKOS PLANAI
Ryšium su JAV nepriklauso

mybės sukaktimi yra suplanuo
ta daug įvairių kultūrinių užmo
jų. Pvz. Kennedy centre, Wa- 
shingtone, bus suruošti 52 kon
certai, kurių kiekviename bus at
likta atskiros valstijos muzika. 
Kiekvienoje valstijoje 1976 m. 
bus 13 radijo programų, atlie
kant tos valstijos kompozitorių 1 
kūrinius. Visose valstijose bus 
pritvirtintos paminklinės lentos, i 
primenančios tose vietose įvyku- i 
sius kokius su muzikiniu gyveni- j 
mu surištus faktus.

PERSON AL SELF-PR0TECT10N
U 8SHOT REVOLVFR

Nereika-

Apsisaugoklt 
save nuo už
puolikų su 
šiuo aukštos 
kokybšs nemir
tingų ašarinių 
dujų Binkių. Sauna 8 
kartus j sekundes. Tvir
to metalo konstrukcija. 
Ilngas federalinis šaunamų ginklų 
leidimas. Nebūkite suklaidinti pi
gia plastikine Imitacija kuri gali 
nelšsišauti ar užspringt!.

čia 
bei 
pa

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

reikmenys fotografams
IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite pirkdami 
įvairių firmų foto aparatus 
jų reikmenis Pasinaudokite
togiu planu atidedant, pasirink 
tue reikmenis ypatingai progai 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidarą pirmad 
tr ketvirtad vakarais iki 9 vai

3314 West 63rd Street 
Tel. PRospect 6-8998

(Mago, tllhiols, (UH129

= =

8
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PETE’S AUTO REPAIR
čia daroma Motor tune-nP. Motoro, stabdžių, vairo ir automatinių 
transmisijų remontas. Starteriams ir alternatoriams duodamos il
galaikės garantijos.

PETRAS PIšNYS, savininkas
6211-16 S. Damen Avė. Tel 737-3988

Sudarykite ateičiai finansinį saugumą
t V

JIIIIIH
H

I

F
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Naujas KEOGH planas, tik neseniai JAV. Kongreso priimtas, suteikia gali
mybę negaunantiems savo darbovietėse pensijų ar patiems užsidirbantiems, kaip 
gydytojams, architektams, kontraktoriams ir bendrai profesionalams bei įvairių 
biznių savininkams sudaryti senatvės pensiją ir užsitikrinti finansinį saugumą 
ateičiai.

Šis planas taip pat duoda galimybę daug sutaupyti ant pajamų mokesčių mo
kėjimo. Jūs galite mokesčių reikale nuskaityti nuo savo pajamų visą sumą, ku
rią pasidedate į Keogh planą, kaip ir uždirbtą nuošimtį ant įdėtos sumos.

Dėl įstatymo komplikuotumo ir gau saus popierinio darbo tik labai nedidelis 
skaičius komercinių bankų ir taupymo bendrovių ateina į talką norintiems to
mis taip naudingo Keogh įstatymo lengvatomis pasinaudoti.

Viena iš labai negausaus skaičiaus lietuvių vadovaujamų taupymo bendro
vių — CRANE SAVINGS & LOAN ASSOCIATION, yra atidariusi specialų skyrių su
teikti informacijas apie tą naują Keogh planą ir sudaryti Jums prieinamą planą. 
Kodėl neužsukti į Crane Savings & Loan Association ir pasikalbėti? Tai gali bū
ti pats svarbiausias Jūsų nutarimas.

• AKIRAČIAI, 1974 m. lapkri
čio mėn. Nr. 10. Atviro žodžio 
mėnraštis. Leidžia *Viewpoint 
Press, Ine., 6821 S. Maplevvood 
Avė., Chicago, III. 60629. Šio nu
merio redakcija: D. Bielskns, K 
Dranga, L. Mockūnas, Z. Reka
šius, dr. T. Remeikis, dr. E. Vaiš- 
nienė ir H. Žemelis. Spaudos gra
fika A. Kurausko, administruoja 
K. Avižienis. Metinė prenumera
ta 10.00 dol.

Įdomesni šiame numeryje raštai 
. yra: Pokalbis su Paveliu Litvino- 
j vu, Trečiojo teatro festivalio ap
tarimas ir A. Daugvydo sugesti
jos dėl kultūros darbo planavimo, 
čia jis siūlo pirmiausia atlikti to
kius darbus:

L Bent vienam asmeniui mo
kėti nuolatinę algą, kad jis galėtų 
atsidėti vien tik Vatikano archy
vo leidinių ruošimo darbui.

2. Leisti lituanistikos darbus, 
kuriems paruošti dar turime žmo
nių, panaudojant archyvinę me
džiagą Pensilvanijos univefsitete

• Aleksandras Pakalništfrs, 
MĖS GRĮŽTAME. Jauno žmo
gaus dienoraštis. Išleido dr. Sta
sys Jankus. 'Spaudi; M. Morkūno 
Spaustuvėje . Chicagoje 1974 m. 
' Leidinys 867 .psl., kaina nepažy- 
niėta. .-•..•.j.,’,

Kiekvieno žmogaus gyveni
mas, nors ir asmeniškiausiai pa
pasakotas ar užrašytas, vis tiek 
įnėra atsietas nuo gyvento laiko- ... 
tarpio nuotaikų, įvykių ir kon- j Saulės celėms 20 metų (V. Jau- 
taktų su kitais žmonėmis. Visa tokas), Terminalogijos klausimais 
.tai surašyta ir atspausdinta, jau j (R. Vartys), Lietuviai techniki- 
tampa pakankamai bendrine to 
ar kito “laikotarpio 'pažintine me- 

.džiaga, O jeigu dar toks asme- 
’niškas raštas ar pasakojimas y- 
‘ra sklandžiai ir vaizdingai jfor- 

■ mintas žodine prasme, tai tam- 
'.pa jis net gana patrauklia, arti 
grožinės literatūros stovinčia pa
stanga. - ■ --

Šitokio pobūdžio yra ir <3a»mi-
Aleksandro _ __

dienoraščio forma surašyti atsi- kubas Kregždė, 2439 W, 7>lst Št, portacijjj bei trėmimu dokumen-

nėję literatūroje (dr. J. Bilėnas), 
Technikinė apžvalga (V. Petrai
tis), Iš mūsų veiklos, Metraščio 
apyskaita (B. Galinis). Žurnalas 
iliustruotas.

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

Pakalniškio

• MŪSŲ SPARNAI, 1974 m. 
gruodžio mėn. Nr. 37. Lietuvių 
evangelikų reformatų žurnalas.1 (Šaulio archyvas), iš Pasaulio 
Leidžia Lietuvos evangelikų re-1 lietuvių archyvo ir kt 
formatų kolegija. Redaguoja Jo-| 3. Paruošti ir leisti lietuvių de-

2555 West 47th Street, Chicago, Illinois
-U. *1

į
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Kultūrinė kronika
KULTŪRINĖS VEIKLOS 

PLANO PROJEKTAS

- Lietuvių Bendruomenės Kul
tūros tarybos pirmininkas Ana
tolijus Kairys mus informuoja, 
kad praėjusiais metais rugsėjo 
mėn. buvo išsiuntinėjęs įvai-' 
riems išeivijoje 
kultūrininkams 
■prašant -pasisakyti mūsų kultūri
nę veiklą liečiančiais klausimais 
ir .pateikti savo sugestijas ruošia
mam kultūrinės veiklos planui. 
Tuo .pačiu laiku keli laikraščiai 
paskelbė jo laišką savo skiltyse, 
kviesdami kultūrininkus atsiliep
ti. “Draugo” kultūrinis priedas 
pravedė tada viešas diskusijas 
kultūrinėmis temomis. Pirmi
ninkas duoda čia tokią šio dar
bo suvestinę.

I kvietimą atsiliepė 44 asme
nys: 40 atsakė į tiesioginius laiš
kus ir 4 į laikraščiuose tilpusius 
atsišaukimus. Iš jų, 9 buvo “ne
naudingi” — atsakė arba tik iš 
mandagumo ar negatyviai, o 35 
atsakymai buvo visai pozityvus, 
daugmaž į temą, kai kurie visai 
konkretūs, ir jais buvo pasinau
dota, kultūrinės veiklos projektą 
ruošiant.

Kultūrinės veiklos planas-pro- 
jektas jau paruoštas, multipli
kuotas ir prieš savaitę išsiunti
nėtas LB Kultūros tarybos pla
navimo skyriaus nariams. Pro
jektas susideda iš dviejų dalių — 
plano ir papildymų. Planas telpa 
į 50 puslapių, o papildymai (laiš
kai etc.) sudaro 99 puslapius, iš 
viso projektas yra 149 psl. dydžio. 
Patsai kultūrinės veiklos planas 
susideda iš 3 dalių, kiekvienai 
daliai įgyvendinti skiriant maž
daug 3 metus arba visam pro
jektui 9 metus,..a matuojantį 
doleriais — prašoka pusės rnili- 
jono dolerių sumą. Suprantama, 
čia eina kalba tiktai apie pro-! 
jektą, kuris gali būti priimtas ar

į atmestas arba diskusijų eigoje 
. neatpažįstamai pasikeisti. Jei 
' LB Kultūros tarybos narių dau
guma pasisakys už viešas disku
sijas, tuo atveju visuomenė bus 
supažindinta ir painfbrmuota.

Šia proga Ku’tūros tarybos pir
mininkas dėkoja visiems į jo laiš-

i

Gina Geštautienė su vienu savo da:cų.

^gyvenantu ms Į<uę ats}.j:epUSjemSj 0 taip pat ir 
ai <us, Įaj]craj5jamSj paskelbusiems vie

šai jo laišką.
HUMORISTINĖ VAKARONĖ 

KAVINĖJE

Literatūrinė humoristikos va
karonė Jaunimo centro 'kavinėje, 
Chicagoj, įvyks ateinantį penk
tadienį (vasario 7 d.,) 8 vai. vak. 
Jos linksmo turinio programai 
vadovaus rašytoja Nijolė Užu- 
balienė. Programą atliks aktoriai 
'Nijolė Martinaitytė, Leonas Ba
rauskas ir rašytojai Aloyzas Ba
ronas, Rimas Vėžys. Visi kviečia
mi pagyventi poros valandų 
linksmoj nuotaikoj.

KŪRYBINGAS 
SUKAKTUVININKAS

Vienas iš pirmaujančių 
krašto kalbėtojų ir rašytojų, 
lių dešimčių knygų autorius Ful- 
ton Sheen šiemet jau švenčia 80 
m. sukaktį. Gilios filosofinės 
minties, patrauklaus stiliaus, di
delio darbštumo ir plataus apsi
skaitymo žmogus, jis plačiai yra. - -
panaudojęs moderniąsias komu- ®ana dažnai įsibraunančios ba- 

' nikacijos priemones: radiją, tele-! nab"bės. Kad ir šiame veikale jis 
i viziją ir spaudą. Ir pasiekęs 80 P‘G‘V0 armijoje ir su- Į
'm., jis tebėra kūrybingas. Nese
niai skaitančiai publikai davė 
jau 63-čią savo knygą: “Those 
Mysterious Priests” (išleido 
Doubleday and Co, Garden Ci- 
ty, N. Y., 1974 m., 333 psl., kai
na 7 dol. 95 et.).

Veikalas pirmoj eilėj skirtas 
dvasininkams, bet jis naudingas 
ir kiekvienam gilesnio dvasinio 
gyvenimo besiekiančiam krikš
čioniui. Fui ton Sheen savybė yra,

I

šio 
ke-

Filmų įvairumai
Agathos Christie sumegztas labirintas

STASE SEMĖNIENE

Iš Istanbulo. į Galais švilpia eks
presas. Nakties glfidotmoje jaudi
nantis riksmas, kurį nustelbia ko
ridoriuje besiartinantieji ir nutols- 
tantieji skubūs žingsniai bei prislo
pintas prancūziškas šnibždesys.

Viename kupė Hercule Poirot, pa
saulinio garso detektyvas, minutę 
įsiklauso, pažvelgia į koridorių, ne
kantriai patraukia pečiais. Sekantį 
rytą sužinoma, kad visų nekenčia

mi mas amerikiečių milijonierius Rat- 
chett buvo nudurtas, jam miegant.

Taip prasideda kriminalinis, ge
rokai supintas filmas “MURDER 
ON THE ORIENT EXPRESS”.

Sniego griūtis sustabdo ekspresą, 
Poirot apsiima surasti žudiką, o 
įtartini — visi keliaujantieji trau
kiny. Detektyvas pradeda seriją 
apklausinėjimų ir įsipina į tokį in
trigų tinklą ir taip giliai, apgaulin
gi ir suktai, kad tik viena Agatha 
ęhristie tegalėjo savo kriminalinių 

■ romanų patyrimais tokį labirintą 
miausti.

Mėgstantiems kriminalistiką, šis 
filmas yra puikiai pramoginis. Tai 
klasiškas pavyzdys — kas nužudė. 
Tokių filmų dabar jau beveik n& 
nestatoma. Rašytoja pribarsto 
daug raktelių paslapčiai atskleisti, 

J tr jie aiškiai matomi žiūrovui. O iš 
pasėtų smulkių atskirų siūlelių iš
dygsta ilgas siūlas, besivejąs į pa
sakojimo kamuolį, kad išrištų visą 
painiavą.

Tai, tur būt, pirmas britų pasta
tytas filmas, sutraukęs didžiausią 
ir prabangiausią žvaigždžių kolek
ciją.

Filmo herojus Albert Finney, de
tektyvo Poirot rolėje, įspūdingiau
sias iš visų. Jo visiškai negalima 
atpažinti — taip jis nugrimuotas, o 
nepasižimys manierizmais, jis nie
kad savęs neišduoda, įsigilinęs į 
detektyvo rolę. Jo vaidyba aukš
čiausia Įr oepapraatai komiška.

Komiškas ir filmas — tikra ko
la*!^ nors stengiamasi to nepa-

“Zinaida”G. Geštautienfi

kad jis amžinąsias tiesas moka; 
pasakyti dabarties žmogui priei- i 
narna kalba, dėstydamas mintis 
su filosofiniu gilumu ir psicholo
giniu įžvalgumu. Jam garai pa
žįstama dabarties žmogaus gal
vosena, modernaus gyvenimo sro
vės, ir jis įstengia prabilti gyve
nimiškai, išvengdamas atsieto ir 
abstraktaus žodžio. Plačiai pa
žindamas ir naudodamas amži
nąsias Sv. Rašto idėjas, jis sugeba 
rasti dabartines atitikmenas ir iš
vesti paralelę su šios dienos gy
venimu.

Būdamas turtingo stiliaus au
torius, jis dažnai prabyla aforiz- 
į mais, kurie nustebina kartais net 
! savo paradoksiškumu, bet įsmin
ga mintin savo nepaprastumu, 
išvengiant dvasinėje literatūroje

brėžti, kad nenukentėtų rašytojos 
Christie gerai įvyniotas paslaptin
gumas.

Filmo stilius yra klasiškas, pa
siektas režisieriaus ir aktorių bend
romis jėgomis. Režisierius Sidney 
Lumet, atrodo, pasirinko tyčia se
noviškas vaizdines strategijas, o 
daugiau tuzinas žvaigždžių, įtarti
nųjų kailyje, entuziastingai, net 
persistengdami, suvaidino.

Pastarieji iš pirmoo žvilgsnio ne
turi nieko bendro tarpusavy ir su
daro savotišką arogantų ir indivi
dualistų grupę. Jų tarpe yra: Afri
kos misionierė (Ingrid Bergman), 
vengrų aristokratai — karališkos 
kilmės grafai (Jacąueline Bisste ir 
Michael York), nepakenčiamai 
biauri amerikietė (Lauren Bacall), 
grįžtąs iš Indijos anglų karininkas 
— pulkininkas (Sean Connery), su 
savo nuolatine palydove (Venessa 
Redgrave), labai atsidavęs tarnas 
(lietuviškos kilmės John Gielgud) 
milijonieriui (Richard Widmark), 
išdidi rusų aristokratė princesė 
Dragomiroff (Wendy Hiller), mili
jonieriaus sekretorius (Anthony 
Perkins), tarnaitė vokietė (Rachel 
Roberte), konduktorius (Jean-Pier- 
re Caasel), geležinkelio direktorius 
(Martin Balsam) ir daug, daug ki
tų.

Techniškai režisierius išsprendė 
painų uždavinį, ne tik supažindinda
mas daugiau kaip su tuzinu veikė
jų, bet ir išlaikydama juos aktyvius 
bei gyvai įpindamas į labai kompli
kuotą veiksmą.

Turinio neįmanoma atpasakoti, 
neišduodant paslapties. Skaičiu
siems Agathos Christie romanus, 
jau žinoma, kad viskas būna kitaip, 
kaip skaitytojas (ar čia žiūrovas) 
numano ar bando atspėti.

Filmas žiūrovą (visokiausio am
žiaus) pagauna, intriguoja tr impo
nuoja savo aukštu stiliumi.

NUO TIKROVĖS NENUTOLUSI 
TAPYBA

Sausio 19-26 dienomis Los Nelengva išlaikyti originalu- 
Angeles galerijoje Westwood mą, tapant įsigalėjusiu, pusiau 
Center of the Arts vyko Ginos realistiniu braižu, kur geometri- 
Geštautienės dailės paroda.

dažais 
gan 

drąsia 
tema-

nis apvadas elegantiškai rikiuo- 
1 ja drobės plokštumas. Dabarties 
žiūrovas įmantriau “apgauna
mas” paviršiaus tekstūra arba 
abstrakčiomis vizijomis, kartais 
atsitiktinai paliejamomis drobė
je. Geštauitienės paveiksluose at
sitiktinumų ir laimingai surastų 
geležėlių beveik nėra. Jos drobės

PREMIJA PRIEŠ TARŠĄ

Didžiausia pasauly premija, 
atnešanti daugiau dolerių už i 
Nobelio premiją, yra vieno iš nuotaikingų

I steigėjų Farmers apdraudos 
bendrovės įkurta, John and Alice 
Tylor Ecology premija, siekianti 
150,000 dol., kurią gavus ne
reikia mokėt valstybinių mokes
čių. Praeitais metais ji 'buvo pa
dalinta trinas asmenims: Yale e- 
kologui G. E. Hutahinson, smo
go ekspertui A.J. Haagen — 
Smith ir Jungt. Tautų kovos su 
tarša vadovui M. Strong. Premi
ja skiriama daugiausia nusipel
niusiam aplinkos gerinime, ko
voje prieš taršą.

MUZIKINIS VAIDINIMAS

žeistieji gali tarnauti... Meilė be 
teisingumo yra tik sentimentaliz
mas, teisingumas be meilės yra; 
socializmas... Dabar sielos eina 
prie Dievo ne paveiktos visatos, 
tvarkos, bet paveiktos savo pačių J 
gyvenimo netvarkos...”

Savo veikaluose Fūlton Sheen 
mėgsta panaudoti naujojo gamta
mokslio atstovų išryškintus fak
tus. Pvz. šioje knygoje jis prime
na garsiojo Europos psichologo ir 
psichiatro prof. Gari Jung žodį, 
kad jis niekada neradęs psichi
nio ligonio, kuriam nepasidarė 
blogiau, kai jis pametė religiją, 
ar kuriam nepasidarė geriau, kai 
jis atrado religiją. F. Sheen pri
mena psichiatrą dr. Paul Tumer, 
kuris savo knygoje pasakojasi, 
kaip jis drauge su savo pacientais 
tklaupė maldai, prašydami švie
sos. F. Sheen cituoja mokslinin
ką dr. V. Frankl, kentėjusį dvie
jose koncentrcijos stovyklose, ku
ris savo veikale “Logotherapy” 
primena, kad psichologinis pata
rėjas niekada neturėtų stengtis 
siekti, kad žmogus jaustųsi ge
riau, drauge jo taip pat nedary
damas geresniu”.

Ne veltui Fui ton Sheen buvo 
pakeltas į arkivyskupus, bet jis 
atsisakė vyskupo sosto, pasišvęs- 
damas studijoms, rašymui, pa
skaitoms per radiją ir televiziją.

J. Pr.

Nuo 
1914 Metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalais visas 
mūsų apylinkes. Dėko
jame Jums už mums 
parodytą pasitikėjimą.

Mes norėtum būti Jums 
naudingi ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
$40,000.00

*■* Zoga*. PmMant

Ali accounts com- 
pounded daily — 
Passbook Savings 

paid ąuarterlv.

sios gražios moters portrete vie
nos akies neįtapymas) iškrečia 
kūriniui abejotinos vertės pokš
tą.

Daugiausia aliejiniais 
tapyti paveikslai išsiskyrė 
grakščia, vietomis tikrai 
kompozicija. Geštautienės 
tika tradicinė, sakyčiau, miestie
tiškai saloninė. Pasinaudodama 
geometrine tikrovės samprata, ji 
tapo miesto namų, uosto laivų — tiek piešinio, tiek spalvų der- 
peizažus, gėlių puokštes, natiur- j mės atžvilgiu — gerai išmasty- 
mortinius išdėstymus, stilizuotus tos. žinoma, pasitaiko monoto- 
moterų portretus. Paletė <’ 
įgiausia šilta, su geltonų, oranži
nių spalvų persvara. Vis dėlto 

efektų pasiekia, 
švelniai derindama žalių, mėly
nų, violetinių spalvų potėpius

i baltojo miesto paveiksle.

dau_ i niškų, blyškių sprendimų ir įvai
raus epigoniškumo. Tie dalykai 

, ateityje tikriausiai išgaruos savi
to stiliaus kaitroje. Kartais drąsi 
detalė (pvz., lyriškai nusiteiku-

. ... ‘Ibį? •

Atidarymo vakarą (sausio 19 
d.) galerijoje, šalia gausių Geš- 
tautienės draugų bei gerbėjų 
amerikiečių, susirinko ir daug 
lietuvių, atvykusių iš jvairių Pie
tų Kalifornijos vietovių. G. Geš- 
tautienė meno studijas pradėjo 
Lietuvoje, tęsė Vokietijoje, ne per 
seniausiai Los Angeles Kaliforni
jos universitete-(UCLA). Ir šiuo 
metu ji tebestudijuoja pas pri
vatų tapybos meistrą.

Jos stiprybė — portretas. Ten, 
kur žmogaus ar daikto pavidalas 
truputi deformuojamas, tapytoja 
pasiekia didesnio įspūdžio.

Pr. Y.

Filmuose daugeliu atvejų 
reiškiantis nuosmukiui, dabar 
dažnai galime pasidžiaugti stip
resniais teatrų pastatymais. 
Vienu iš tokių yra rašytojo ir 
muziko M. Willson muzikinis 
veikalas: “Music Man”, pasta
tytas In the Round Playhouse 
teatre, Chicagos pietvakariuose, 
kur gyvena ir daugiau lietuvių. 
Visas veikalas tai solo, duetų, 
trio, kvartetų ir kitų junginių 
dainų pynė bei gausūs nuosai-( 
kaus baleto numeriai. Vaidina' 
profesionalai aktoriai su geru 
pasiruošimu. Pvz. E. Anthony1 
teatro mokslus išėjęs Toledo ir 
Colorados universitetuose. D. S. ' 
Schafer neseniai baigusi North- 
westem universiteto muzikos 
mokyklą, J. T. Edwards — te- i 
levizijos aktorė, M. Merril — iš 
Schubert teatro. P. Zegler — iš į 
Goodman teatro, S. Pagels ga
vusi bakalaureatą ir magistro 
laipsnį Ulinois universitete už;, 
teatro ir psichologijos studijas, j 
Režisierius J. Harms baigęs D- ' 
linois Wesleyan universitetą. ' I

WEIMARO RESPUBLIKOS 
KULTŪRINIS GYVENIMAS

W. Laąueur parašė naują vei
kalą ‘‘Weimar”, kur pateikiama 
Vokietijos kultūros istorija 1918 
— 1933 metais. Veikalas ilius
truotas, 295 psl., išleido G.P. 
Putnam’s Sons New Yorke, kai
na 8 dol. 95 et.

III
MIDLAND 
SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION
4040 ARCHER AVENUE

CHICAGO, ILLINOIS 60632 
PHONE: 254-4470

yVž%
4 Years Savings 

Certificates 
Minimum $5,000.

I UŽSISAKYKITE DABAR 
L TIK PER INTERTRADE 
P EXPRESS CORP.
k Žemiausias kursas.

Žemiausios kainos 
I GERIAUSIĄ DOVANĄ 
k SIUSTI

b Į LIETUVĄ 
k dabar, kaip niekad anksčiau 

k SPECIALŪS RUBLIŲ 
[ PAŽYMĖJIMAI 
[ INTERTRADE EXPRESS 
I CORP. pirmiausia pasakė apie 
L tai, o jūsų giminės pritarė. 
F Su specialių rublių pažymėji 
b mals jūsų giminės gali gauti 
. viską, ką tik nori, už dalelę 
I reguliarios kainos. Tai tas 
k pat, kai įeiti j krautuvę su 
r 100 dol. ir už juos gauti 200 
b dol. ar 300 dol. vertės prekių, 
L o gal net daugiau.
" INTERTRADE EXPRESS 
k CORP. mielai jums nemoka- 
t mai prisius įrodvmą. Specia- 
| Uų rublių pažymėjimus galima 
l paversti į reguliarus rublius f aukščiausiu kursu 
j SU PILNA GARANTIJA 
į GREIČIAUSIAS
’ PATARNAVIMAS
I Pažymėjimai pristatomi maž- 
« daug per tris savaites. Vieno 
j spec. rublio kursas yra $2.60.

TAS KURSAS APIMA VISKĄ. 
F NĖRA JOKIŲ KITŲ 
i MOKĖJIMŲ.
i REIKALAUKIT MOŠŲ NE- 
t MOKAMO ILIUSTRUOTO 
L KATALOGO

Užsakykite Dabar. 
| Užsakykite tik per 

į INTERTRADE 
I EXPRESS CORP.
į 125 Kast 28rd Street 
k Penktas aukštas
. New York, N.Y. 10010

Tel: 982-1580 
I LABAI SVARBŲ 
k AUTOMOBILIAI

Žemiausios kainos. 
) Pilnai garantuotas 

greičiausias pristatymas 
Paakinkite iš Šių naujų 

modelių
ZHIGULI VAZ 2101

US $3574.00 
NAUJAUSIAS PAGERINTAS 
EXPORT MODEL 
ZHIGULI VAZ 2103

US $4096.00 
ZHIGULI VAZ 2102 
STATION WAGON

US $3939.00 
EXPORT MODEL 
MosKvrrcH 412 ie

US $3624.00 
MOSKVITCH 4t» 'E

US $3332.00 
MOSKVITCH 426 1E 
STATION WAG0N

US $3781.00 
MOSKVITCH 427 IE 
STATION WAGON

US $4057.00 
ZAPOROZHETS ZAZ 968

US $2284.00
REIKALAUKIT 

I SPECIALIŲ BIULETENIŲ, 
k SU AUTOMOBILIŲ 
' PAVEIKSLAIS, 
| APARTMENTAIS,

NAUDOTAIS RŪBAIS 
I SVEČIAMS IS USSR 
| REIKALAUKITE MUSŲ 
. SPECIALAUS BIULETENIO 
‘ MES TURIM 26 METŲ 
k PATYRIMĄ 
’ ŠIAME BIZNYJE IR 
k TAIP PAT TURIM 
' T0K6TĄNCIU8 
k PATENKINTŲ KLIENTŲ

FRANK'S TV and RADIO, INC. 3
3240 SO. HALSTED STREET TEL. — CA 5-7252

RADIJO IR STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS APARATŲ. 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

J

SOUTH VVESTERN AVENUE 
UR CONDITIONED KOPLYČIOS 

TRYS MODERNIŠKOS 

MASINOM? VIETA

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LTTUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-39

Į " ' ....—- ..........." ~ I-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVK Tel. LAfayette 3-3572

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITPANICA AVĖ.____________ Tct YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAtfICZ) IR SONDS 
2314 W. 23rd PLACE Ifel. Vlrginia 7-6872
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
11023 Southwest Highway, Paleis Hills, IR. TeL 974-4410

Laidotuvių Direktoriai

MAŽEIKA SEVANS
Al

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

P E T K U S
MARQUETTE FUNERAL HOME

-TEVIS IR $ 0 R U S —
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7 Ist St. Tel. GRovehilI 6-2345-6
1410 S. 50th Avė., Cicero T0wnhall 3-2105*09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

E U D E I K I S
Laidotuvių Direktoriai

DOVYDAS P. GAIDAS - GERALDAS F. DAIMID
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonai YArds 7-1741
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REDAGUOJA DR. S. ALIUNAS

Savo laiku Balys Pavabalys ei
liavo, kad Sovietų Rusija tremia 
žmones tik į savo kraštą, o bū
tų gerai, kad juos iš Sov. Rusijos, 
ištremtų. To dabar siekia visi, 
net ir visokios sutartys sudaro
mos ir ardomos vien tik todėl, 
jog žmonės nori, kad juos iš ko
munistinio rojaus ištremtų. Kar
tą Balys Pavabalys išsireiškė 
taip:

Niekam pasauly aš nepavydžiu 
Nei mauzoliejų, nei piramidžių, 
Vieno tik noriu, vieno tik 

trokštu —
Kad iš šio krašto mane 

išblokštų.
Blokšti tai bloškia, tremti tai 

tremia,
Bet i tą pačią kruviną žemę,
Kad taip ištremtų į tokią šalį,
Kur jokios maskvos pasiekt 

negali

pasitaiko apsirikti, tai nereikia 
bijoti, komunistinė valstybė gal
vas prideda, kaip jie sako, gal
vanizuoja ar reabilituoja. Toks 
likimas ištiko ir gen. J. Uborevi- 
čių, kuriam per klaidą buvo nu
kirsta galva, bet jau dabar ko
munistai viską atitaiso ir tų gal
vų net dar daugiau visoj Lietu
voj pristato. Žodžiu, bijoti nė
ra ko, galvom būsi aprūpintas.

Taigi Sov. Rusija labai globo
ja savo priešus, būtų gera, kad ji 
visus ištremtų i kapitalistini pa-'

Tėvas Leninas negali suprast', ko
dėl iš jo rojaus pro pamatus visi 
bėga į kapitalistinę vergiją.

ža-

IS DAILĖS PARODŲ 
VERTINIMO

“Skulptūros spalva šaltai 
lia, motina dar nesena, guvi, už.
jos plačių sijonų ir ant rankų ke
turi žvalūs vaikai, o ji už juos' 
visus gudresnė”.

Aid. Zaifekaitė i

NEPRARASTI OBJEKTO

“Kad laimėti kovą prieš kitus,

Laimės, nelaimės ir optimizmas
Pesimistinę žmoną turėti ne

gerai, bet ir per daug optimisti
nę — taip pat ne. Šitokį išradi
mą atrado torontiškis “Star” 
kolumnistas Gary Lautens.

Štai, jo patirtis. Kada lauke 
lyja ir drumzlina diena daugu
mai slegia nuotaikas, jo žmonai 
su šypsenėle lūpose, pasiguo- 
džianti: “Nesvarbu, kad į lauką 
negalima išeiti, juk mes ir kam
bariuose turime ką veikti, ar 
ne?”

Kai ateinąs metas mokėti val
džiai mokesčius, ar tada ji pyks
ta, Maivosi kam nors (daugiau
sia, žinoma, valdžiai), priekaiš
tauja? Ji tik pasidžiaugianti: 
“Ar nelaimingi mes, kad mūsiš
kė alga įrikiuojama į šiuos mo
kesčių rėmus”.

Arba — jeigu jai tenka įsivel
ti į kokį nors “akcidentą” — au
tomobilio nelaimę. Tik pažiūrė
kim, kaip ji optimistiškai susi
tvarko.

Prieš keletą dienų jo žmona, 
įsisėdusi automobiliu, pavariu
si atbulą mašiną iš garažo, 
nes norėjusi pavažiuoti iki krau
tuvės prekių parsivežti.

I Deja, besistumiant iš garažo, 
fotografas“ mri* neprar^f to,“ką S* tas pamiršta. Pamirš-

*■, ' a HTnmn Ri lizx du.> j VV0 V V* M> V*

‘Mūsų Žinios” Ir Jas atsitikę? Ogi durys
norėjo fotografuoti”.

cc1

tos uždaryti automobilio du-

čiuota, kainavo $150. Vyras, tai 
išgirdęs, buvęs labai prislėgtas, 
tik, žinoma, neilgai, kol jo pri- 
slėgimą žmona atitaisiusi.

Pirmiausia, anot žmonos, tai 
mažas įvykėlis, ir mes turime 
būti dėkingi visoms gerosioms 
žvaigždėms, kad niekas iš žmo
nių nenukentėjo. Be to, privalo
me džiaugtis, kad mūsiškis ga
ražas nenukentėjo: nei garažo 
durys buvusios išverstos, nei 
bent viena garažo siena smar
kiau nubrozdinta. Taip pat pri
valą būti dėkingi likimui, kad 
mašinų taisymo dirbtuvė dar tu
rėjo mūsų mašinai duris, nes 
nedaug bepasitaiką užpakalinių 
durų 1966 m. autobobiliams.

— Tad, kodėl gi jaustis nelai
mingais? — paklaususi žmona. 
— Juk, kaip matai, net trys ge
ri dalykai įvyko mums tik per 
vieną dieną.

— Ar neužmiršai ko nors, 
žmon? — paklausęs Lautenas.

— Ko ? — trumpai užklaususi 
žmona.

— Kad už visas tas “tris lai
mes” mums reikės užmokėti 
$150?

— Tu visuomet tik žvelk į da
lyko šviesiąją pusę — ne į tam
siąją, — pamokiusi žmona.

Paruošė pr. alš.

SMUIKININKAS

— Gaila, kad jūs nebuvote 
mano premjeroje! Žmonės 
siog mušėsi prie kasos.

— Iš tikrųjų? Na ir kaip, 
žino jiems pinigus ar ne?

tie-

grą-

BAUSMĖS SOVIETIJOJE
—• Už ką gavai 25 metus? — 

klausia Sovietų Sąjungoj vienas 
kitą. t

— Už nieką, — atsako jo drau
gas.

— Tu meluoji, Sov. Rusijoj už 
nieką duodama tik 10 metų.

VILNIUS IR DAINA

Chicagos lietuvių operos me
nininkai, ant lietuviškos meške
rės užkabino visai neblogą dai
nininką Stefan Wicik. Jis daina
vo mums lietuviškai. Vilnių jis 
pripažino Lietuvai, tik liepė eiti 
jj išsivaduoti iš rusų komunistų.

1975 m. sausio 19 d. Chicagos 
lenkų Vilniaus mylėtojų draugija 
surengė koncertą, kuriame me
ninę programą atliko “mūsų dai
nininkas” Stefan Wicik.

*

GERAS VIRĖJAS

Valgyklos savininkas, ragau
damas naujai priimto virėjo pa
gamintą maistą, klausia jį:

— Kiek laiko, tarnaudamas 
kariuomenėj, buvai virėju?

— Dvejus metus ir du kartus 
buvau sunkiai sužeistas.

— Džiaukis, kad jie tavęs vi
siškai nenugalabino.

PERSPĖJIMAS

Auto vairuotoja ją sustabdžiu
siam policininkui:

— Ar jūs norite mane per
spėti, 'kad pažeidžiau vairavimo 
taisykles, ar gal pageidaujate, 
kad jus perspėčiau, jog mano vy
ras yra policijos inspektorius.

BRAŠKIŲ DESERTAS
“Sandara” sausio 24 d. duotą' mO^ 

Braškių deserto receptą baigia ’ 
taip: “Tą gaminį reikia padeng
ti migdolais, kad sugadintume 
apetitą”.

užsikabinusios už garažo durų, 
susiraičiusios dvilinkai, kaip ar-

‘‘Jei šuo įkąstų žinomą asme
nį, sakysime JAV įprezidentą, tas 
normalus šuniškas veiksmas jau 
būtų žinia. Dar toliau, būtų ži
nia dar didesnė, jei prezidentas 
įkąstų šunį”.

l Ar .ji dėl šios “mažog avari- 
i jos” bent kiek nusiminusi, ar jai 
ištryškusi bent viena ašara dėl 
šito menko užsimiršimo ? Anaip
tol, ne! Po šio įvykėlio žmona 
šalčių šalčiausiai nuvažiavusi 
automobilio pataisyti. Pataisy
mo darbas, kaip buvę apskai-

gimta-

•ET

šaulį, kur tie jos priešai visi ba
du išmirtų.

Jei kas kalba, kad Sov. Rusijoj 
neblogai, tai tenka sakyti, kad 
teigime yra tiesos, jei net savo 
priešus laiko apglėbusi ir niekur 
neleidžia.

Žodžiu, visi, kurie abejoja ta
rybiniu klusnumu, tegu dabar pa
keičia nuomonę, nes niekas taip 
savo priešų nemyli, kaip sovieti- 
ja, kuri taip pagal tėvo Lenino 
ir Markso mokslą milijonus nu-

Alg. Pužauskas 
“Žurnalistika”

SOCIALINIAI REIKALAI
— Slidžių sportui, kuri 

ta dabartinis Šo krašto 
dentas, reikia diug sniego 
dėlių sveikatos draudimų.

—• Milijonų,1 milijonai
antvalandžius. Dabar nėra

mėgs- 
prezi- 
ir di-

— Siame krašte mažaraštis,
bet turtingas tavernos savininkas normalių darbo valandų, 
turi daugiau įtakos už moksli-1 
ninką.

dirbo
ir

Tarybinis velnias nenori prievarta k'šamoa Amerikos duonos, jei už tai 
reikia ką nors išleisti iš tarybinio rojaus katilo.

Lino: Kojelio piešinys, išspausdintas Californijos Universiteto dienraš
tyje “Bruin”.

MAŽIEJI FILOSOFAI

Ką sakyti ir ko nesakyti

Televizijos programoj vadovas, 
klausinėdamas 6 metų mergaitę, 
sako:

— Ko tau mamytė liepė nesa
kyti programoj?

—r Nesakyti, kad ji nėščia.
, — Bet gi tai nieko blogo, tai la

bai gražu, — pradėjo guosti 
mergaitę.

— Taip, bet ji nėra tokia, 
paaiškino mergaitė.

Duktė ir mama

Žmona po ilgesnio ’ ginčo su 
savo vyru, sako jam:

— Aš nesuprantu tavęs. Čia 
12-anetė dukrelė kreipiasi J savo 
mamą:

— O aš, mama, savo tėtę ge
rai suprantu, ens tu, mama, jį 
pažįsti 15 metų, o aš visą savo 
gyvenimą.

Priežastis jungtuvėms
Jaunuolis i jaunuolės nuomo

nę, kad jie atitinka vienas kitą:
— Pavyzdžiui?
— Todėl, kad esi dar nevedęs 

vyras, o aš dar nei,tekėjusi mer
gina...

Patarlės ir pr’ežodžiai
— Išmintinga moteris, norėda

ma panaikinti namuose virtuvės 
kvapą, visai nustoja virti.

— Didžiausias stebuklas at
leisti savo priešams dorybes.

Volteras

*

0

*

Žodžiu, žmogus trokšta ištrūk
ti iš rojaus, tačiau viena neaiš
ku, kam tokius niekšus Tary
binė Sąjunga saugo. Juk galėtų] 
trenkti visus lauk, kad krašte be- ] 
liktų tik labai Maskvą mylintie-1 
Ji, sakytum, koks poetas Mieže-1 
laitis ar dar vienas kitas. Gale-; 
tų trenkti lauk visus, kurie abe
joja šauniojo komunizmo staty-1 
ba. Sakysim, Amerika labai 
džiaugtųsi, jei kas nors surinktų 
į laivą visus vilnininkus, laisvi- 
ninkus, vienybininkus,
kraštininkus ir kitokius visokius 
bimbininkus, pridėtų Angelą 
Davis ir artistę Fondą, norinčią' daigojo, kad šiems nereiktų šioje 
mirti už'komunizmą, ir išgaben- ašarų, nors tarybinėje, pakalnėje 
tų kur nors į Vladivostoką, kur vargti. J. Ž.
prez. Fordas su Maskvos ponais 
buvo susitikęs ir kur buvo kalbė
tasi, ar negalėtų supuvęs kapita
lizmas kiek technika ir maistu 
tarybinei kumelei padėti trauk-1 
ti komunistinį vežimą į komunis
tines aukštumas.

Be abejo, Amerika džiaugtųsi, 
išgabenusi visus savo nekentėjus 
iš Amerikos, tiesiai į jų mylimą 
šalį, kur žmogus iš laisvės nusi- 
alsuoja, net ir tokiam gaiviam 
Sibiro ore. O tuo tarpu Maskva 
neleidžia nieko ištrūkti, o jei kas 
ir ištrūko arba ką išleido, tai dar | 
vis per rėksmus. Tiesiog niekur! 
nėra tokio krašto, kuri savo prie-! 
šus kenkėjus taip nuostabiai my-! Uborevičiaus galva Utenoje, 
lėtų. Meilingoji, anot poeto Mie-! ”
želaičio Maskva, savo meile vilto-1 _ ___ ,
jo ne vieną lietuvį komunistą Į APIE PR. D. GIRDŽIAUS 
Amerikoje, tačiau šie, kaip ir gar- j KNYGĄ
bingos atminties Andrulis, sakėsi j “Skaitytojas aiškiai mato sto- 
nevyksią ten, kol gyvi būsią, tik ] vintį velnią, bet skubėdamas ne- 
negyvus į ten nugabens. Pana-1 pastebi jo spalvos. Tik knygą jau 
šaus nusistatymo yra ir Vilniaus užvertęs, prisimena: tas velnias 
nnivnreitAtA a R™k 1 j.uodas, kaip tikras velnias.”

— Prieš dešimt metų G. For
das atstovų rūmuose įnešė rezo
liucija, reikalaujančią sovietus 
pasitraukti iš Pabaltijo kraštų.

Aišku, jis dabar neprisimins 
šios rezoliucijos.

— Mokesčių mokėtojas nura
šė 3000 dol. nuostolių nuo van- 

V. Volertag' ^ens aptvinimo. Paaiškėjo, kad 
I jis gyvena laive.

— Šių dienų šuo “nušunin- 
tas”, jis jau ne šuo, bet šeimos 
narys.

Sušaudyto ir vėl atgaivinto gen.

P. Indreika
♦

— Reikia pastebėti, kad lietu
viškų knygų tiražų mažėjimas 
vyksta lygiagrečiai su mūsų tur
tėjimu.

DU PRELATAI
'Kanados lietuvių mergaičių 

choras “Aidas” lankėsi Italijoj. 
Koncertavo net Sv. Tėvui. Po 
koncerto, kai kurie Italijos laik
raščiai parašė, kad chorą atly
dėjo du prelatai — Tulaba ir 
Verikaitis.

Sveikiname sol. V. Veriikaitį, 
įžengusį į dvasininkų luomą.

NEKENKSMINGA KRONIKA

— Jeigu dairaisi ką pakriti
kuoti, tai pasižiūrėk į veidrodį.

— Automašinoms tiesiai prie 
banko langelio privažiuoti buvo 
suprojektuota todėl, kad auto
mobilis galėtų pamatyti tikrąjį 
oavo savininką.

vel-

B. Kviklys

Ko čia Bendruomenei 
skub’nti

universiteto daktaras A. Bimba, 
kuris taip pat nepasiduosiąs ir į 
■rojų nevyksiąs ligi mirties.

Kalbant apie pavojus, tai tie, 
kurie een vyksta, jokių pavojų ga
li nesibijoti. Tiesa, pasitaiko ko
munistams kiek ir apsirikti, kuk
liai skelbiant neteisingai repre
suoti. Ne taip kaip kokiam ka
pitalistiniam pasauly neteisingai 
nubaustų Sov. Rojuje jie buvo 
gražiai represuoti. Ne vienam ko
munistiniam veikėjui buvo gal
velė nuimta, apie tai komunisti
nė ‘lietuviškoji enciklopedija la
bai plačiai rašo. Taigi, jei jau

NAUJŲ LAIKŲ DIDVYRIAI

Reikėtų, kaip nors gauti iš 
amerikiečių atominę bombą, su
rasti porą drąsių, pasišventusių 
lietuvių lakūnų, kurie tą bombą 
nuskraidintų ir numestų ant 
Maskvos, ir Lietuva būtų išlais
vinta.
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UŽMIRŠTI ŠVENTINIAI 
PRIEŽODŽIAI

— Girtam jūra iki kelių.
— Girto nei Dievui, nei 

niui nereikia.
— Girtas, kuris negali dainuo

ti, griebia' automobilį vairuoti.
— Girtas perplaukia jūras, 

prigeria vonioj.
— Girtas ir Sovietų S-goj ge

rai gyvena.
— Girtam krentant, velnias 

pagalvę pakiša.
— Girto niekas nemėgsta, bet 

visi siūlo gerti.

— Vedybos — tai adatos ieš
kojimas šiene tr dar naktyje.

L. Dovydėnas

— Kiekvienas žmogus turi sa
vo velnią, kaip turi savo angelą 
sargą.

B. Pūkelevičiūtė

PLANAI IR BROKAS

L. J. iš New Yorko rašo: 
“Naujienos sausio 9 d. LB siūlo: 
“Bendruomenė galėtų apsijung
ti, sakysim, su Susivienijimu Lie
tuvių Amerikoje, kuris turi dau
giau kuopų ir apskričių, negu iš
garsintoji Bendruomenė. Kiekvie
nas Bendruomenės narys turėtų 
Įstoti į SLA, įsisavinti veikiančią 
konstituciją”. Be abejo, LB galė
tų įsijungti, bet SLA jau jungiasi 
su kitais. Apie tai rašo “Laisvė” 
gruodžio 13 d. Esą su išvykstan
čiu namo V. Zenkevičium atsi- 

į sveikinti atvykę ne tik Sovietų 
S-gos ambasados Washingtone

Vyt. Seirijis, konsularinio skyriaus sekretorius 
,cVeInias ir jo spalva”, j Rimgaudas Mališauskas su žmo- 

I na ir Moscow News korespon- 
i dentas Apolinaras Sinkevičius su 

— Paukštis primena kregždę, žmona, bet ir visas būrys “lais- 
o ji — pavasarį. Vadai užsirūs- ,viečių” su pačiu ‘‘Laisvės” redak- 
tino. Apie kregždes šnekėti nepa- torium Antanu Bimba. Ten bu- 
doru, ypač jaunimui girdint. j vę ir J. Kiznis, ir S. Narkeliūnaitė, 

ir A. Šalčius, ir net —J. Valaitis, 
SLA leidžiamos “Tėvynės” re- 

| daktorius. Visi jie tarę ir atsisvei- 
' kinimo žodį.

Taigi sunku bus bendruome- 
. nei SLA iš dr. Bimbos ir tarybi- 

Muz. A. Jurgutis, ninku draugystės beatsiimti.

I
I I 

Leonas Urbonas

— Gyvai tautai namuose ne
reikia “žioplių”, atvykusių iš lais
vojo pasaulio.

Oi, motin, motin, 
motinėle mano, 

niekaip neįvykdau 
ketvirtinio plano!
Niekaip neįvykdau 
ketvirtinio plano, 
nes bičiuliai vagia 
kaip tiktai išmano.

Oi, motin, motin, 
ką gi man daryti...
Už apsileidimą 
žada mest Marytė...
Kad manęs nemestų 

' Mylima Marytė, 
reiks, matyt, motule, 
broko pridaryti.
Oi, motin, motin, 
motinėle mano! 
Pridariau aš broko 

smarkiai viršum plano.

i

“Šluota”

“Koks gali būti bendras, 
lankstus ir pozityvus darbas, 
kai prie bendro stalo susėdę, 
“bendruomenininkai" ir “alti- 
ninkai” kišenėse rodo vieni ki
tiems “špygas”?

Al. Gimantas
“Nepr. Lietuva”

— Aš nesuprantu, kodėl, kai tik 
pažvelgiu į veidrodį, mane ima pa
guoda pradėti laikytis dietos.

— Oklahomoj išrinktas gu
bernatorius David Boren, 33 m. 
atsisakė algos pakėlimo nuo 
35,000 iki 42,000 dol. Politikie
riai jį pavadino juokingu, nes di
desnės algos atsisakyti gali tik ei
damas į rinkimus, o ne po rinki
mų.

— Miami Beach, Fla., mama 
vedė 8 kartus, jos viena duktė 3 
kartus, antra duktė 2 kartus. Vi
si jų vyrai buvo svetimšaliai. Po 
vedybų atvyko į šį kraštą.

Už ‘kiekvienas vedybas mote
rys gavo iš švetimšalių po 1000- 
1500 dol.

U.S. Nevvs and World Report

— Kristopas Columibus šian
dien niekais paverstų visus gazo
lino taupymo planus. Kalbama, 
kad jis vandenyną perplaukė, su
naudodamas tik 3 galionus gazo
lino.

— Lietuvis, vilnietis irklinin- 
kas V. Cesiūnas irkluotojų var
žybose Meksikoje laimėjo pasau
lio čempiono vardą ir kelis auk
so medalius. Meksikonų minios 
šaukė “Ruso Kharašo!”

— Kas išrado dviratį. 1974 m. 
Nr. 8 “Mokslas ir gyvenimas” pa
skelbė, kad dviratį išradęs rusas 
kolchozininkas E. Artamonovas. 
Iki šiol visur buvo rašoma, kad 
dviratį išrado skotas K. MacMil- 
lan ir vokietis K Von Drais 
prieš 160 metų.

— Viską moka. šen. William 
Provmire, demokratas iš Wiscon- 
sino valstijos, per praėjusių Ka
lėdų šventes, dirbo virtuvės dar
bininku Milwaukee mieste, Sal- 
vation Armijos centre. Naujų 
Metų dieną, tas pats senatorius 
ėjo policijos sargybinio pareigas 
Wisconsino valstijos sostinėje 
Madison mieste.

“Kai skaitai laikraščiuose apie 
svarbiausią* energijos šaltinį — 
naftą ir jos savininkus, atrodo, 
kad visi arabai greitai važinės ke- 
dilakais, o amerikiečiai jodinės 
kupranugariais”.

Reader Digest” nr. 1

—- Paraginimas prikabintas 
prie bažnyčios durų: “Tarnauk 
Viešpačiui. Atlyginimas nekoks, 
bet pensija, tai jau ne iš šio pa
saulio”. ,

fe

šūviai iš patrankos į artimą.

*

i am tv.
\ /

— Vaikai vystykluose nedirba.
R. Spalis

— Visi mūsų priešai yra mir
tingi.

Paul Valery

“Žmogus, reikia pasakyti, ga
na landus sutvėrimas. Kiša norsį 
kur reikia ir kur nereikia. Nepai
so jis nė Veneros vienuoliško už
darumo”.

AI. Radžius
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