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Kaip kiekviena emigracija, 
taip ir pastaroji mūsiškė — lais
vųjų tremtinių išeivija, nėra am
žinos, matuojant visatos švies
mečių matu. .Šį kartų norėtume 
čia užakcentuoti tik tai, kad ne 
išeivijos amžinumas, bet jos 
prasmingumas savam laike yra 
pats svarbiausias dalykas. Tegu 
ten okupantas mus pravardžiuo
ja nulūžusią nuo'tautos kamie
no šaka, jau džiūstančia arba jau 
ir visai sausa, bet kol mūsų da
barties kultūrinis ir politinis čio
nykštis darbas okupantui yra 
rakštis, tol savai tautai jis yra 
prasmingas.

Tačiau prasmingam darbui 
pabirti pavojaus yra. Ir ne vien 
tik tiesioginėse okupanto užma
čiose, bet ir savųjų žmonių pasi
metimo aklume, beprasmiškam 
tarpusavio stumdymesi. O ir dėl 
to nereikėtų nusiminti. Mes ne 
pirmi tokie. Gal būt, ir ne pa
skutiniai? Panašių j mus pavyz
džių praeities šimtmečiuose galė
tume prisigraibyti apsčiai. Ir iš 
jų reikėtų patiems pasimokyti.

O kad laisva politinė išeivija 
savo tautai gali būti ne vien nu
lūžusią Šaka, bet ir jos kultūri
nio aukso amžiaus viršūne, aki- 
vąizdžiai liudija 19-tojo amžiaus 
lenkų tautos tos pačios rūšies iš
eivija. Juk ne tėvynėje, bet išei
vijoje buvo parašyti lig šiol dar 
nepralenkti, geriausi lenkų kul
tūros veikalai. Tai nepamiršta

Ką dar gali Paryžiuj prisiminti,
Kur miesto triukšmas baigia nukankinti 
Draug su keiksmais, melu, tuščiom svajonėm,
Vėlyvu gailesčiu, vaidais, dejonėm!

O, vargas mums, tą valandą siaubingą 
Palikusiems Tėvynę nelaimingą!
Nes, kur tik einam, sėjam piktą gandą,
Kaimyno vietoj priešas atsiranda,
Grandinėm apkalti, palenkę sprandą,
Privalom atiduot ir savo širdį!

0 mūsų skausmo nieks, deja, negirdi,
Nors jis kaip varpas šaukiasi kaimyno 
Iš Lenkijos — iš juodo kapinyno.
Kai mūs sargai neklauso mūsų skundo,
0 priešas juos, kaip duobkasius, dar gundo,
Kai mes be vilties guldomi į karstą —
Nenuostabu, kad viskas taip apkarsta,
Jog žmonės protą pameta ir gėdą,
Save apspiaudo ir viens kitą ėda! (k. brd.)

mos Adomo Mickevičiaus, Ju
liaus Slovackio, Kiprijono Nor- 
wido ir Fryderiko Chopino pa
vardės. Nenusiminkim, ir mes 
savo tarpe šiandien panašių tu
rime. Tik, pilkoje kasdienybėje 
vienas pro kitą šmižinėdami, to 
nepastebime. Bet po kelių de
šimtmečių, jau suvokiant visa 
tai iš istorinės laiko perspekty
vos bendroje lietuvių kultūros 
raidoje, daug kas atrodys kitaip, 
įgaus nelygstamą ir nedylančią 
vertę.

Tad nesistebėkim, kad ir pra
ėjusio šimtmečio ,posukiliminėje 
lenkų emigracijoje, anksčiau su
minėtos pavardės (išskyrus gal 
(Chopino) ne vienam maža ką 
reiškė arba net buvo ginčų ir ap
kalbų objektu. Juk ir tas pats 
Adomas Mickevičius, šiandien 
amžinai besiilsintis Krokuvos 
Vavelyje tarp Lenkijos karalių, 
ano meto tarpusavyje besivaidi
jančių išeivijos veiksnių ne kartą 
buvo apšauktas net Rusijos šni
pu. 1

Analogija ir situacija tarp anų 
laikų lietuvių - lenkų ir šios die
nos lietuvių politinės išeivijos ne 
kartą yra kraupiai vienas ir tas 
pats. Iliustracijai tebūna to pa
ties Adomo Mickevičiaus Pary
žiuje parašyto “Pono Tado” epi
logo ištrauka, lietuvių kalbon iš
versta Vinco Mykolaičio - Puti
no ir Justino Marcinkevičiaus:

Klausimo kilmė

Airių rašytojas James Joyce mo
kykliniame amžiuje buvo giliai ti
kintis jaunuolis, kuris galvojo eiti 
net j kunigus ir vienuolius, bet il
gainiui suprato, kad jo pašaukimas 
yra būti menininku, rašytoju, poetu. 
Sis J. Joyce posūkis nebuvo toks, 
kaip tarp dviejų galimų profesijų. 
Jis siekė daug giliau. Jo pasisukime į 
menipę kūrybą glūdi įimta tam tik
ra prasme ir kunigystė. Savo kūry
bine veikla jis nori atstoti kunigą. 
Tai yra žymu įvairiose jo ankstes
nių kūrinių vietose ir net jo gy
venimo pobūdyje. Dėl to yra pa
grindo pažiūrėti į James Joyce kū
rybą, kaip į reakciją prieš katali
kišką, ypač airišką pastoraciją, ar
ba, kaip mes dabar pradedame va
dinti, sielovadą. W. T. Noon, S. J. 
vieną kartą yra prasitaręs, kad J. 
Joyce kūryboje galima įžvelgti ker
tinį akmenį, kuris gali pasukti ka
talikiškąją pastoraciją kitokia kryp
timi, negu ji ėjo ligi šiol. Tarp kit
ko, Noon yra parašęs gilią studiją 
apie J. Joyce kūrybą.

Kyla išsyk klausimas, ar verta 
Joyce taip rimtai svarstyti? Ar jis nė
ra paprastas krikščionybės priešas, 
jos išjuokėjas? Jo grubūs išsireiški
mai apie tikėjimo tiesas, išjuokimas 
įvairių tikėjimo apraiškų, grubus 
erotinio gyvenimo vaizdavimas lei
džia kelti klausimą, ar jis nėra pa
sidaręs paprastu bedieviu. Tačiau 
prieš tai pasisako visa eilė jam ar
timų žmonių, įimant jo brolį Stasį, 
(kuris pats nutraukė ryšį su religi
ja, pasidarydamas liberalu). Stasys 
pasakoja, kad jo brolio jaunystėje 
religinės krizės niekada nebūta. Ir 
kai Stasys nutraukė religinę prakti
ką, jo vyresnysis brolis į tai nepažiū
rėjo teigiamai. Tačiau vėliau, ir jis 
pats religinės praktikos pasiliko ne

Dublino miesto gatvė. Taip ji atrodė tada, kai po ją vaikščiojo James Joyce “Odisėjaus” herojus.

reikalingas.
Kristų James Joyce, kaip koks 

arabas, suplaka su bet kokiu žmo
gumi, įtraukdamas jį savo gausių 
personažų sąrašuosna. Taip Buda, 
Kristus ir koks praėjusio šimtmečio 
anglų politikas stovi greta. Kristus 
pas jį, atrodo, nesusilaukia išskirti
nio dėmesio, kokio susilaukia Tė
vas (Dievas). Tačiau nebūtų pa
grindo Joyce nurašyti nuo krikš
čionybės, nes visas jo auklėjimas ir 
visa galvosena, yra ne kuri kita, 
kaip katalikiška, nepaisant to, ar 
jis ją parodijuoja ar savaip inter
pretuoja. Tarp kitko, didžiausias jam 
autoritetas meno filosofijoje yra ne 
kas kitas, kaip Tomas Akvinietis.

Stasys Joyce apie savo brolį sako, 
kad jis, gyvendamas Trieste ar Pa
ryžiuje, niekada nepraleisdavo Did. 
Ketvirtadienio ir Didž. Penktadienio 
apeigų bažnyčioje, laikydamas tai 
labai aukšto lygio draminiu išgyve
nimu.

-Klausimų, susi], ' jų su J. Joyce 
ir krikščionybės konfliktu, yra daug. 
Taip pat daug klausimų yra lie
čiančių jo kūrybos filosofiją. Mums 
tačiau, kaip katalikiškai visuomenei, 
metodiniu požiūriu,gal prieina
miausias kelias į šį labai keistą ra
šytoją yra žiūrėti ne kaip į religijos 
ar krikščionybės priešą, bet kaip į 
pasipriešinimą sielovados meto
dams, padarytą labai stiprios poeti
nės prigimties.

Kad galėtume geriau suprasti čia 
keliamą problemą, nors trumpai, su- 
susipažinkime su J. Joyce gyvenimo 
bruožais ir bent pagrindinais jo kū
riniais.

Biografiniai bruožai

James Joyce gimė prie Dublino 
1882 metais vasario mėnesio 
2 d. Jo tėvas buvo labai talentingas 
nevykėlis, o motina labai uoli kata-
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James Joyce (1882-1941)

likė. Tėvas buvo iš turtingos šei
mos; galėjo baigti mediciną, bet ne
baigė; turėjo retai gražų balsą, ga
lėjo pasidaryti solistu, (>et nepasi
darė; dėka įtakingų pažinčių galė
jo pasidaryti atsakingu Dublino 
valdininku, bet ir tuo nepasidarė. 
Daugiausia dėl to kaltas besaikis jo 
girtavimas. Jis sugebėjo pasidaryti 
tik dienraščio skelbimų rinkėju.

Jo sūnus James baigė jėzuitų mo
kyklas iki universiteto imtinai. Bu
vo kviečiamas pasilikti lektoriumi
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Portretas, pieštas Sean O’Sullivan

tame pačiame universitete, bet atsi
sakė. Išvyko į Paryžių studijuoti 
medicinos. Tačiau, metęs šias stu
dijas, uždarbiavo Berlitzo svetimų 
kalbų už akių dėstymo mokykloje. 
Vedė be Bažnyčios ir civilinio pri
pažinimo 1904 metais. Gyveno pa
kaltomis tai Zueriche, tai Trieste, 
tai Paryžiuje. Čia parašė savo pa
grindinį veikalą “Ulysses” (Odisė
jas) 1922 metais. Dėl per grubaus 
natūralizmo veikalas nebuvo įsilei
džiamas Amerikon. Teismo sprendi
mu draudimas jam buvo atšauk
tas 1933 metais. Savo paskutinį vei
kalą “Finnegans Wake” (Finegenų 
budynės) išleido 1939 metais. Mirė 
Zuericke 1941 metais savo 57 metų 
gimtadienyje.

J Dubliną buvo sugrįžęs tik mo
tinos mirties proga 1903 m. ir 1912 
metais. Apsivylęs politinėmis ir kul
tūrinėmis Airijos nuotaikomis, dau
giau čia nesilankė.

Jaunas būdamas, J. Joyce buvo 
skatinamas mokytis airiškai, bet, 
pradėjęs, metė. Vėliau pareiškė bai
mę, kad nacionalistai gali jam už
drausti kita kalba ne tik rašyti, bet 
ir skaityti. Vietoj to, jis pradėjo mo
kytis norvegiškai, manydamas, kad 
Dublinas, savo kilme yra labiau 
skandinaviškas, negu keltiškas. Jis 
nemėgo Dostojevskio, jo nerealių 
žudynių išpažinimų. Kai jam buvo 
prikišama, kodėl jis nerašo apie in
ternacionalinį žmogų, jei jis negrįž
ta tėvynėn, jis atsakydavo, kad tik 
per konkretų Dublino miestietį jis 
gali įžvelgti žmogaus problemą ap
skritai.

Du pagrindiniai kūriniai

Jo kūrinys “Odisėjas” (“Ulys
ses”), jau susilaukęs plataus verti
nimo, yra apie Dublino miestiečio 
vienos dienos gyvenimą. Ta diena 
yra tiksliai nusakyta. Tai yra 1904 
m. birželio 16 diena. Miestas čia 
nėra tik fonas, bet, kaip kritikai, sa

ko, yra pats pagrindinis personažas. 
Knyga yra parašyta, sekant Home
ro Odisėjos tarpsniais. Tik tuo kla
jojančių keleiviu čia yra iš miesto 
ir iš vienos dienos neišeinantis, per
sikrikštijęs žydas, dienraščio skel
bimų rinkėjas Leopoldas Bloomas. 
Jo jaunesnysis draugas yra Stepo
nas Dedalus, meniško ir moksliško 
nusiteikimo žmogus, kuris nori nu
kalti savo rasės (greičiau tautos) 
sąmonę. Dedalus, yra graikų mito
loginio labirinto kūrėjas. Kadangi J. 
Joyce, jaunas būdamas, naudojosi 
šia slapyvarde, dėl to šiame kūri
nyje jis labiau primena patį auto
rių. J. Joyce kūryboje dauguma sa
kinių ir net žodžių turi perkeltinių 
prasmių. Dėl to į Dedalus, grai
kiško genijaus atstovą ir į klajojan
tį žydą, žiūrima kaip į dvi krikš
čioniškos kultūros sudėtines dalis.

Šalia šių dviejų, trečias persona
žas yra Bloomo žmona Molly, so
listė, neištikima vyrui, pas kurią jis 
grįžta, kaip Odisėjas pas Penelopę, 
savo klajonių dienos pabaigoje. Ste
ponas yra praradęs ryšį su tėvu, dėl 
to jis yra prisirišęs prie Bloomo, 
kaip tėvo. Bloomas yra netekęs, sū
naus, dėl to jis į Steponą žiūri kaip 
į savo sūnų. Atkreiptinas dėmesys 
ir čia į religijos istorijos analogiją. 
Žydija, atsisakydama Kristaus, ne
teko sūnaus. O krikščionija, nu
traukdama ryšį su žydija (J. Joyce 
supratimu) neturi priėjimo prie Tė
vo.

Pasak T. S. Ęliot, James Joyce 
šiame kūrinyje pateikia be galo pla
čią modernios istorijos panoramą, 
kuri esanti tuščia ir anarchiška. Bet 
tai nėra tragiška knyga. Tai yra 
komiškas veikalas. Dėl savo nepa
prastai turtingo žodyno jis yra la
bai sunkiai skaitomas. Knyga yra 
pilna grubių natūralizmų, kalbant 
apie žmogaus kūno dalis, ir blas- 
femiškų išsireiškimų, kalbant apie 
religines apraiškas. Knygos perso
nažai, kurių yra be galo daug, yra 
kasdieniški, be jokio iškilmingumo. 
Tačiau ironijos ir patoso čia yra 
apstu. Daiktai Joyce’ui yra labai re
alūs. Jie nėra skausmingame taps
mo būvyje. Jis rašė šią knygą 8 
metus.

Paskutinis James Joyce’o kūrinys 
yra “Finneganų budynės” (Finne
gans Wake). Šiam kūriniui užuo
mazga yra paimta iš airiškos dai
nuškos, kuri kalba apie Finnega- 
ną, girtuoklį, statybos darbininką, 
kuris vieną rytą nupuola nuo kopė
čių ir yra laikomas mirusiu. Jo 
draugai atlieka prie jo budynes, ku
rios išvirsta girtavimu. Kai lašas al
koholio užkrinta ant Finnegano lū
pų, jis staiga atsigauna. J. Joyce 
pasinaudoja šia balade sukurti savo 
herojui, kuris yra nesunaikinamas. 
Jis yra vadinamas įvairiais vardais, 
bet dažniausiai H. C. Earwicker. Jis, 
kaip Adomas, Abraomas, kaip bet 
kurio miesto statytojas, ar kurios 
kultūros kūrėjas, nuolat žūsta, bet ir 
vėl atsigauna. Jis knygoje dažnai 
yra pažymimas tik inicialais: H.C.E., 
kurie savo ruožtu reiškia: “Here 
Comes Everybody” t y. “Čia yra 
kiekvienas”. Kartais šie inicialai 
reiškia: “Hoc corpus ėst” t. y. “Čia 
yra kūnas”.

James Joyce’uį daug įtakos turė
jo aštuonioliktojo šimtmečio italų 
kultūros filosofas Giambatista Vico, 
skelbęs, kad žmonijos istorija kar
tojasi. Kitas filosofas, turėjęs jam

(Nukelta j 2 psL)
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įtakos yra Giordano Bruno su sa
vo mokslu, kad priešingybės ilgai
niui susiderina.

Šios knygos skaitymas yra be ga
lo sunkus. Jeigu “Odisėją” galima 
paskaityti su didelio žodyno pagal
ba ir nemažu kiekiu kantrybės, tai 
“Finnegans Wake” ir to nepakan
ka. James Joyėe taip sauvaliauja žo
džiais, savaip juos spellndamas, juos 
sujungdamas i naujus žodžius, ar 
juos padalydamas, ar sujungdamas 
su svetimų kalbų žodžiais, kad kai 
kurte kritikai sako, Jog nė anglui šią 
knygą yra lengviau skaityti negu 
anglui. Tačiau tai nėra mums, ne 
anglams, didelė paguoda. Didžiau
sia sunkenybė atsiranda iš to, kad 
Autorius kone kiekvieną reikšminges
nį žodj ima ne viena prasme, bet 
keliomis prasmėmis kartu. Ir tų 
prasmių atsiranda labai tolimų vie
na kitai; ir nežinią pagal kurią rei
kia sekti skaitymą. Paprasčiausias 
šitokio daugiaprasmiškumo pa
vyzdys tegu būna antraštės žodis 
“Wake”. Jis turi bent tris prasmes. 
Jis reiškia ir laivo padaromą piūvj 
vandens paviršiuje — šioje knygo
je tai reiškia jo herojaus kelią per 
visą žmonijos istoriją. Jis reiškia bu- 
dyrlę, žihogui mirus; šioje knygoje 
tai yra mleisto statytojo mirtis. Ir, 
pagaliau jis reiškia pabudimą, nes 
jo didvyris iš tikrųjų niekada ne
miršta. Šia prasme tai yra knyga 
apie tai, kad mirties durys dar nė
ra užtvertos. Tą? mintį J. Joyce iš
reiškia lotynišku žodžiu: “nondum”
— “dar ne” ir tuo optimizmu pa
teisina šios knygos šypsenas. Čia 
prisijungia ir kultūros istorijos pras
mė su kartojimosi idėja. Ugro-finiš- 
ką rasę jis laiko pirmine Europos 
kultūros kūrėja. Dėl to jis šitaip 
žaidžia šios knygos vardu: “Finn
— again — wakęs”, t, y. suomis vėl 
yra gyvas. J .}

Imdamas žodžius-tuo pačiu kartu 
daugelyje prasmių J. Joyce nori 
nugalėti linijinį ..kalbos pobūdį ir 
Sukurti kalboje kažką panašaus, kas 
muzikoje yra polifonija, kur tuo pa
čiu metu yra girdimą daugelis gar- 
SV- f jsJ

Yra parašyta para įvadų, kurie 
aiškina šį veikalą puslapis po pus
lapio, tačiau'ir tai-jo skaitymui ne
daug pagelbsti. Ši knyga dar nėra 
sulaukusi savo skaitytojo. Iš kitos 
tačiau pusės, tenka pastebėti, kad 
tai nesulaiko žmones nuo dėmesio 
šiam kūriniui. Japonai jau turi net 
du jo vertimu.

James Joyce epifanija

Norint suvokti J. Joyce konflikto 
šu sielpvada pobūdį verta pradėti 
nuo vieno jo žodžio, kuriam mes 
lietuviškai neturime nei pakaitalo, 
nei prasmės. Tai yra graikiškas žo
dis Epiphaneia. Jis vakarų Europos 
kalbose paprastai yra naudojamas 
pavadinti tai šventei, kurią mes va
diname Trys Karaliai. Šio žodžio 
prasmė yra atidengimas to, kas bu- 
vp paslėpta; apsireiškimas to, kas 
buvo nežinoma.

Jaunas būdamės, J. Joyce turėjo 
paprotį įdomius išgyvenimus tuoj 
pat užsirašyti ir tuos užrašus vadi
nio eplfanijomis. Kai kurias jų vė
liau jis panaudojo šaVo kūriniams. 
O po jo mirties buvo išleistos ir ori
ginalios epifanijos. Lietuviškai, gal 
būt, galėtume jas laikinai pavadinti 
įžvalgomis. Tokios įžvalgos pavyz
dį paimkime iš }0' knygos “Dubli- 
hėrs”. Štdl, vyras šu žmona yra iš
gyvenę kartu daug metų. Tačiau 
vieną karią vyras pamato savo žmo
ną šešėlyje stovinčią laiptuos ir 
klausančią muzikos, kuri skamba iš 
kažkur toli. Jani fkyla klausimas, 
kieno simbolis ji yra? Ir staiga jam 
paaiškėja, kad jo gyvenimas nei vie
nu atžvilgiu nesisieja'su jos. Ši pa
tirtis jį pažetnina, bei nenuliūdina. 
Jo paties būklė pasidaro jam aiškes
nė. (Atpasakota pagal W. T. Noon, 
Joyce and Aquinas, J970, 84 psl.).
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J. Joyce mano, kad šitokia epifa- 
nija žmogui yra įmanoma tik lite
ratūros pagalba. Pati situacija, be 
literatūros tarpininkavimo, žmogui 
savo gilios prasmės neatidengia. Tai 
padaro poeto žodis. J. Joyce, atro
do, supranta, kad sielovados veik
loje taip pat turima reikalo su pa 
našia išvidine patirtimi, kuri kar
tais yra dieviškos kilmės. Tačiau jis 
yra pasipiktinęs, kad šioje tarnybo
je esančių žmonių žodis ar mostas 
ne tik neatidengia giliosios dalykų 
prasmės, bet, net priešingai, ją už
temdo, ar atidengia visai priešingą 
prasmę. Tai yra priežastis, dėl ku
rios J. Joyce atsisakė pasirinkti ku
nigo pašaukimą, pasirinkdamas me
nininko pašaukimą.

Žodis J. Joyce’ui yra be galo daug 
realybės apreiškiantis dalykas. Jis 
ne tik savo įprastiniu turiniu, bet 
ir pačiu savo skambesiu, ar rašyti
niu vaizdu, ar net mostu primeną 
jam visą daugybę dalykų. Savo, 
kaip poeto, uždaviniu jis laiko ati
dengti kuo pilniau žodyje glūdinčią 
simboliką. Dėl tos priežasties jis il
gainiui pradėjo vis labiau' Ir labiau 
perdirbinėti žodžius, tuo būdu norė
damas juose atkasti visą pluoštą 
prasmių. Poetinės kūrybos pagalba 
žodžių prasmė didėja, atsirandant 
juose vis naujų analogijų ir sąry
šių.

Daug kam atrodys labai nauja, 
kad šiam nuotykingajam keliui žo
dyne J. Joyce randa sąjungininką 
saikingojo realizmo filosofą. Tomą 
Akvinietį jis pasirinko dėl to, kad 
jis nenorėjo nieko bendro turėti su 
tokiu simbolizmu, kuris sunaikina 
patį Simbolio nešėją — realų daik
tą. Dėl to jam buvo nepriimtina ide
alistinė filosofija, romantinė esteti
ka ir nuo konkretaus gyvenimo ati
trūkusi mistika. J. Joyce’o realizmas 
yra dažniausiai ne tik labai realus 
bet ir grubus.

J. Joyce’ui yra priimtina šitokia 
Tomo Akviniečio galvosena: Tie. 
dalykai, kurie yra pažymėti žodžiu, 
gali būti simboliai dar ir kitų daly
kų (W. T. Noon, 79 psl.). J. Joyce’o 
žodžiais tai pasakant: “papras
čiausias mostas atidengia visą kom
pleksą santykių” (Ten pat 75 psl.). 
Šiam atidengimui J. Joyce pasišven
čia su ypatingu dėmesiu daiktams. 
Kartais paprasčiausių daiktų siela 
jam atsiveria kokiu keistu būdu ar

James Joyce 1904 metais

laikysena ir atidengia savo paslaptį.
Tai yra epifanija (Ten pat 70 psl).
Tačiau objektai apsireiškia tada, kai 
žiūrinti dvasinė akis savo fokusą 
tiksliai prie jų pritaiko (Ten pat 
68 p,).

Nesunku pastebėti, kad su šiuo 
epifanijų mokslu mes iš tikro pri
artėjame prie transcendencijos pa
žinimo problemos, taip kaip ji kyla 
filosofams. J. Joyce’ui epifanija ri
bojasi vien meno sritimi. Jis sirgo 
šio šimtmečio pradžios dvasingų 
žmonių liga, kurie tarėsi galį reli
giją pakeisti • estetika. Tačiau ilgai
niui J. Joyce traukėsi toliau nuo šios 
pažiūros.

BANDYMAS VERTINTI

1. Asmeninis įkvėpimas

Kalbant apie tai-, kokią...naudą 
mes galime turėti iš J, Joyce konfįik 
to su sielovadą, tenka atsikreipti į 
jo didelį dėmesį . savo . išgyveni
mams. Jis skatina..ir mus. su di
desne atida žiūrėti į savo išgyveni
mus. J. Joyce mus moko, kad kai ku
ris daiktas ar žodis ar jų santy
kiai kartais atsidengia mums ligi 
šiol nematyta prasme. Ir tų atsi-, 
dengimų galimybė žmogui yra neri
bota, jei jis gyvena atvira dvasia.

Religiniame gyvenime mes daug 
girdime apie tai, kad Dievas kalba 
žmogui, kad jam pasako konkrečius 
dalykus. Bet kaip tai įvyksta, mes 
praktiškai neturime kito nurody
mo, kaip: įstatymas, įsakymai ar pa
tarimai. J. Joyce, atrodo, visą gy
venimą kaunasi už tai, kad sužino
tų, ką jam Dievas kalba asmeniš
kai ir kad jis liktų ištikimas tam 
įkvėpimui, nepaisant viso ko., Išga
nymas žmogui, šiaip ar taip, yra as
meninės patirties dalykas. Jo patir
tis yra kartu ir šios ir antgamtinės 
tikrovės dalykas. Dėl Jo, epifanija,- 
su kuria vargo J. Joyce,. yra pras
minga tema sielovadiniu požiūriu.

-Šiame šimtmetyje pasaulis, yra 
labai įsismaginęs imti dalykus labai 
vienprasmiškai. Jis juos analizuoja 
ir gautus duomenis panaudoja nau
jiems kūriniams. Bet štai atsiran
da žmogus, kuris pasaulio dalykus 
suvokia labai daugiaprasmiškai. 
Kiekvienas daiktas, kurį J. Joyce pa
vadina, savyje atidengia daugybę 
prasmių, štai pvz. paukštis peli
kanas jam reiškia ir paukštį ir de- 
. -h.-j',-. j s-:į :\j ■:

gražią mirti, apie kurią jis buvo ne
seniai patyręs (Budgen, 317 psl.). 
Šis epizodas gana pilnai atidengia 
kunigo ir James Joyce konflikto po
būdį. Kai kunigui rūpėjo galimai 
greičiau perkelti žmogų j amžino
jo gyvenimo problematiką, J. Joyce 
labiau rūpi išgirsti Bažnyčios įkvėpi
mą per jos muziką šiame gyvenime.

2. James Joyce realizmas

Bet ar neveda mus Joyce į nesvei
ką individualinį misticizmą, į naują 
subjektyvizmą? — Atsakymą į tai 
duoda ne kas kitas, kaip jo grubu
sis realizmas ir natūralizmas, kuris 
liudija jo ištikimybę objektyvinei tie-

. sai iki kraštutinumų.
Šalia perdaug grubaus realizmo, 

atrodo, per toli eina ir jo pasitikė
jimas savimi. Tačiau kaip be tei
singo požiūrio į savo gyvenamą ap
linką, taip pat ir be tiesioginio pri
ėmimo savo išgyvenimų nėra tikro 
žmogaus. Be ištikimybės savo išgy- 
venmui nėra įmanomas nei tiesos 
pažinimas, nei kaltės išpažinimas, 
nei jos atleidimas. Tai yra tas pat, 
ką vadiname nuodėme prieš Šv. 
Dvasią, kuri nėra atleidžiama. Tai 
yra teisingumo trūkumas sau pa
čiam. Teisingumo jausmo sau pa
čiam ir visai žmogiškai tikrovei pas 
James Joyėe yra ne kartą iki klai
kumo. Jį dėl to galima laikyti ne 
tik gilios įžvalgos žmogumi, bet ir 
didžiuoju žmogaus menkysčių išpa
žinėjų.

Didelis James Joyce realizmas gy
venamos aplinkos atžvilgių ir jaut
rus teisingumas savo paties išgyve
nimų atžvilgiu apsaugoja jį nuo 
pasimetimo savo įkvėpimuose ir sim
bolikoje. Ištikimybė savęs atžvilgiu 
yra sukūrusi ir jo stilių. Jo perso
nažų kalbos ir paties autoriaus pa
sakojimas yra pilnas išsiblašky
mų ir nukrypimų nuo temos, nes, 
iš tikrųjų, tokiu būdu ir vyksta 
žmogaus mąstymas, kuris vėliau lo
giškai suformuluojamas. J. Joyce la
bai rūpinasi tiksliai pasakyti, kas iš 
tikro dedasi rašytojo sieloje.

Tai sudaro pagrindą kalbėti apie 
savitą J. Joyce’o asketizmą. Jis reiš
kiasi tuo būdu, kad jo personažai 
neturi jokio atitraukto žavesio, jo
kio nerealaus polėkio, jokio roman
tinio išaukštinimo, tačiau labai 
daug ironijos. Tai yra kasdienos 
žmonės. Kasdienos gyvenime J. Joy
ce randa daug prasmių. Bet šis ra
dinys nesuteikia kasdienos gyveni
mui jokios pigios aureolės.

Praėjusio šimtmečio literatai ban
dė perkelti mus į nerealią dvasinę 
sritį. Panašiai reiškėsi ir mistikai re
liginėje srityje. Vieni norėjo mus pa 
daryti laimingais šiame pasaulyje 
be paties pasaulio. Kiti norėjo 
mums suteikti dangų be atsimini
mo į realų patį save. Tačiau nei 
vieni, nei kiti mūsų nepatenkino. 
Mūsų šimtmečio žmogus ieško rea
lesnės laimės ir kasdieniškesnės re
ligijos. Dėl to yra vertas dėmesio Ja
mes Joyce. Jis, kaip kartą pats yra 
išsireiškęs, gręžia kalną iš abiejų 
pusių, nors nėra tikras, ar pataikys, 
kad abu gręžimai susitiktų. Jis ku
ria iš realių daiktų naujus simbo
lius. Jo žodžiai yra išjungti iš tra 
dicinio sąryšio, ir, kaip kritikai pa
stebi, jie šoka. Sakinį ne kartą jis 
pradeda ne iš pradžios bet iš vidu
rio ir jo pradžią pasako kartais tik 
knygos pabaigoje.

Mūsų krikščioniškas simboliz
mas kenčia nuo to, kad jis yra pa
stūmęs perdaug toli į šalį realiz 
mą. Štai vienas pavyzdys. Vienas li
gūsto alkoholio troškulio kankina
mas žmogus ateina pas kitą ir prašo 
pasikalbėti, kad tokiu būdu numal
šintų savo troškulį. Šis jam atsako: 
aš už tave pasimelsiu. Bet pasikal
bėti nesutinka. Tai yra ryškus pa
vyzdys religinio simbolizmo, atsieto 
nuo realios tikrovės. Vietoj rūpinę
si natūraliu svetingumu, mes atėju
siam svečiui žadame už jį pasimels
ti. Kai tuo tarpu Kristaus simboliz
mas yra pastatytas ant labai gru
baus ir nuogo realizmo pagrindo, 
būten kryžiaus. Popiežius Paulius 
VI skundžiasi, kad nyksta pagarba 
sakramentui. Ar neatrodo, kad 
mus reikia keleto panašių j James 
Joyce, kurie suprastų konkrečią re
alybę ir mokėtų ją religiškai skai
tyti; sužinotų, ką ji simbolizuoja ir

gėsius bei kultūrų griuvėsius, bet 
kartu jis jam reiškia prisikėlimą iš 
mirties ir Kristų. Arba valgis jam 
yra kartu ir drabužis, kuriuo žmo
gus apsivelka, įimdamas į save įvai
rias medžiagas, kurias jis nešioja su 
savim. Teisingai apie jį sako Fr. 
Budgen, kad daiktai ir būtys jam 
nušviečia save iš vidaus(286 psl., 
James Joyce and the making of Ulys- 
ses, Bloomington, Indiana univ. 
press, 1960).

Įkvėpimas, kurį gauna Jame Joy
ce dažnai atrodo vien atsitiktinis. 
Koks žodis sužadina jo mąstymą ar 
ką nors primena ne vien savo logi
niu turiniu, bet ir savo išoriniu 
skambesiu, ar vizualiniu vaizdu. Bet 
tai nėra jokia naujenybė religinia
me gyvenime. Kokią prasmę litur
gijoje turi giedojimas ar instrumen
tinė muzika, jei ne panašią į J. Joy
ce epifaniją? Religingas žmogus tam 
tikro garsų ar veiksmų sąryšio dė
ka pajunta kai ką, kas išeina ana
pus garso ar veiksmo. Mūsų sąmo
nė išgyvena įvairių atsidengimų.

J. Joyce perdėta iki aukščiausio 
laipsnio savęs sąmonė, gal būt, 
mums yra perspėjimas, kad mes esa
me perdaug nustoję dėmesio savo 
išgyvenimams ir apskritai savęs są
monei. J. Joyce beveik neturi gali
mybės pasiduoti kito vadovavimui 
Mes neturime galimybės į jį žiūrėti 
kitaip, kaip į pabėgėlį iš parapijos. 
Tuo atžvilgiu mes negalime juo sek
ti. Religiniame gyvenime mes nega
lime atsisakyti nuo objektyvinio ap
reiškimo, nuo bendrų sąvokų ga
liojimo, nuo teisėto visuomeninio 
Bažnyčios vadovavimo. Tačiau, ša
lia to, galioja tiesa, kad atskiras 
žmogus yra Dievo Dvasios vado- 
Vaujams, įkvepiamas, skatinamas, 
guodžiamas ir perspėjamas. Ryšium 
su tuo J. Joyce’o dėmesys epifanijai 
turi religinės prasmės.

Modernus žmogus išgyvena dide
lę prarają tarp religinio savo gyve
nimo ir išorinio jį supančio pasau
lio. Tai labai gyvai pajuto J. Joyce. 
Dėl to jis visa savo jėga ėmėsi jung
ti patį konkretųjį ir grubųjį savo 
aplinkos gyvenimą su savo dvasios 
išgyvenimais. Kartą Zueriche jį ap
lankė vienas belgas kunigas. Pasi
kalbėjime su juo J. Joyce bandė ku
nigą įtraukti į pokalbį apie bažny
tinę muziką. O kunigas vis grįžo prie 
temos apie vieno žmogaus labai

padėtų atrasti kelią į sakramentą?
James Joyce savo personažais iš

ryškina, kaip mūsų simboliai yra 
netekę sayo prasmės. Taip pvz. sa
vo “Odisėjuje” jis pristato Bloomą, 
kaip valdovą, kuris atlieka visą eilę 
mostų, rodančių jo solidarumą su 
visuomene, bet jie yra tik mostai. 
Kai jis bučiuoja senelius ar invali
dus, kai žaidžia su vaikais, kai šo
ka su škotais, kai eina pasveikinti 
aklo žmogaus, visa tai yra tik for
ma be turinio, be tos reikšmės, ku
rią ji vaizduoja.

Savo nauju simbolizmu James 
Joyce skatina mus santykiauti su 
Dievu per realią mūsų gyvenimo 
aplinką, per jos daiktus, įvykius ir 
žmones. Jo nepatenkina religingu-
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mas, atsietas nuo šios žemė 
kilęs miglotame dvasingume.!

Rašantis šiuos žodžius pq|į®na 
prof. Prano Kuraičio kalbas apie 
tai,' kad mes krikščionys turime la
bai gerų idėjų, bet nėra tarpinin
ko tarp jų ir gyvėnimo.-. flifžnyčia 
turi teisingus principus, bet jai trūks
ta programos, apimančios konkre
čias gyvenimo sritis. James Joyce 
savo simbolizmo ir realizmo1 Jungi
niu kovoja už ryšį tarp idėjos ir 
gyvenimo kasdienybės. Jis, kaip "pats 
sako, gręžia kalną iš abiejų pusių.

3. Solidarumąs su žmogumi 
a®
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Dailės kurinio elementai ir prietarai
l'bl ’ •
..-A,

ALGIRDAS KURAUSKAS

įžanga

Savo veikale “Art and Visual 
Peroeption” Rudolf Amheim 
įžangą į savo išsamią studiją apie 
vaizdo suvokimą, arba percep
ciją, šitaip pradeda:

“Atrodo, kad menui šiandien 
yra pavojus paskęsti kalbose. Re
tai tnums pristatomas naujas pa
vyzdys, kurį norėtume priimti 
kaip tikrą meną. O tačiau esame 
Užlieti knygų, straipsnių, diserta
cijų, kalbų, paskaitų ir vadovėlių 
tvanu, pasiruošusių mums sakyti, 
kas pienas yra ir kas jis nėra, kas 
kieno padaryta ir kodėl padaryta 
ir dėka ko padaryta ir kas pada
ryta, Mes esame persekiojami ma
žų, trapių kūnų vizijos, kurie yra 
skrodžiami tartum ant operaci
nio stalo gydytojų ir šiaip sau 
mėgėjų. Ir kyla pagunda daryti 
prielaidą, jog šiandien menas 
nėra taip jau tikras savimi, jei 
mes tiek daug apie jį galvojame
ir'kalbame”.r ' -“ii
> ® Žinoma, tokia diagnozė yra 
paviršutiniška. Tačiau kiekvie- 
nafn mūsų turėtų būti aišku, jog 
Šjandien mes atsidūrėme tokioje 
kultūrinėje situacijoje, kurioje 
hieno kūryba nėra palanki, ir 
tuo pačiu nesunku susidaryti 
klaidingą ir klaidinančią išva- 
dąt Mūsų patirtys ir idėjos tampa 
bendros — įprastinės, tačiau ne
gilios; ir atvirkščiai — gilios, bet 
ne bendros. Mes paneigiam daik- 
tu suvokimo dovaną ir nesuge
bam suprasti, ką mūsų jausmai 
sako apie tuos daiktus. Sąvoka 

atskilusi nuo objekto, ir mū-1 
sų mintys klaidžioja abstrakcijo
se. Mūsų akys sumenkintos iki 
tokio laipsnio, jog jos tapo tik 
matavimo ir atpažinimo instru
mentu; iš čia ir kyla tas idėjų 
trūkumas, kurios galėtų būti iš
reikštos vaizdais, o tuo pačiu ne
sugebėjimas atrasti prasmę tame, 
ką matome. Jaučiamės pasimetę 
tokių objektų ar aplinkos daiktų 
akivaizdoje, kurie reikalauja gry
no, "nepraskiesto” įžvalgumo, ar
ba vizijos. Kitaip tariant, mes ieš
kome mums daugiau suprastin
tų “žodinių” arba literatūrinių 
reikšmių vaizdiniame pasaulyje. 
Ką aš noriu pabrėžti, jog mes ne-

Spalvotas eskizasAlgirdas Kurauskas

Algirdas Kurauskas Spalvotas eskizas

pajėgiame įsisavinti vaizdinio žo
dyno minimumo ir jo praplėsti.

Klasikinių darbų demonstravi
mas, paviršutiniškas į juos žiū
rėjimas čia taip pat nieko nepa
dės. Ir tai todėl, kad mūsų įgim
ta dovana suprasti akimis, t, y. 
matymu, yra užmigusi ir reika
lauja pabudimo. Geriausiai tai 
gali būti pasiekta, pasinaudojant 
pieštuku, teptuku, kaltu... Kitaip 
tariant, matymo ir stebėjimo do
vana turi būti pažadinta veiks
mu ir asmenišku patyrimu. Deja, 
nuo tokio veiksmo mus sulaiko 
daugelis stiprių prietarų.

Pirmasis prietaras

Šis prietaras tvirtina, kad vaiz
diniai dalykai negali būti išreikš
ti žodžiais. Šiame įspėjime vis 
dėlto yra dalis tiesos. Pvz., labai 
išskirtinę ir ypatingą Rembrand- 
to tapybą kaip nors “suprastint” 
arba suvesti į aprašomąją - pa
aiškinamąją sąvoką galime tik 
dalinai. Tačiau toks ribotumas

“išaiškinti” nėra būdingas vien 
meno pasaulyje; pvz. gydytojas, 
norėdamas nusakyti savo pacien
to tam tikrą organų stovį, tegali 
tai paaiškinti bendromis katego
rijomis. Labai reta atvejų, kai 
mokslininkas, kurdamas “kon
cepcinį pavyzdį”, arba modelį, 
pajėgia visą atrastą fenomeną su
glausti į lengvai ir paprastai su
vokiamą esmę, arba esenciją. Jie 
žino, kad galimi kalbėti tik 
bendromis kategorijomis.

Panašiai ir dailininkas, nau
dodamas formų ir spalvų katego
rijas, pabrėžia tik tai, ką jis ran
da ypatingo - unikalaus. Taigi, 
bandaAt suprasti meno darbą, 
reikia taip pat susidaryti arba su 
formuluoti tam tikras bendro va 
dovavimosi gaires. Kadangi dar 
lė yra organizmų produktas, ar 
ba gaminys, todėl ji yra lygiai 
komplikuota kaip ir patys orga
nizmai.

Jei, stebėdami meno kūrinį, 
nepajėgiame jo aptarti ar išsi-

Rimas Vėžys
GYVENIMAS IR DULKĖS

Dulkės buvom, 
dulkėm ir pavirsim — 
taip teigia 
Šventas Raštas, 
byloja
liaudies išmintis 
ir dėsto
šventa karvė — mokslas

O Sancta Simplicitas! 
pačiu laiku, 
dar dulke
tik pusiau pavirtęs,
supratau:
gyvenimas
tik laikinas
egsilis
iš dulkiasiurblio...
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Seniai svarsto 
filosofai 
gilią dilemą: 
ar
pirma, atsirado
kiaušinis
ar
pirma atsirado 
vištai

Per naktis 
aš nemiegu, 
galvoju, 
mane slegia 
svaresnė našta: 
kodėl plikas 
kiaušinis, 
jei plaukuota 
vištai

ARTIMO MEILĖ

Yra lietuvių 
ultra-patriotų, 
kurie vardan vienybės 
viens kitą sukapotų.

Kaip ir kanibalų, 
kurie vieton svetimų 
broliškai išvirtų 
viens kitą ant pietų.

A8 NESIKELSIU

Kada varpai, 
trimitai, būgnai 
visus pakvies 
prisikėlimui — 
aš nesikelsiu 
(nors padėkosiu 
ui malonų 
pakvietimą) 
ir pasiliksiu 
dar ilgiau 
drybšot; 
mieli draugai, 
neuisigaukit 
it nepriimkite 
už blogą valiąt 
aš nieko prieš 
su jumis 
dar kartą 
pabendraut, 
bet kalbant 
atvirai — 
aš tinginys, 
be reikalo 
nemėgstu 
net iš lovos 
kelt.
O iš numirusiųjų 
prisikelti 
man būtų žygis 
per sunkus, 
pareikalautų 
daug jėgų:
Surinkti kauliukus 
iš įvairių kampų 
ir sulipdyti 
į pusėtiną būtybę.
O jeigu juos 
ne taip sudėėiau 
ir sumaišyčiau 
jungiklius, 
per savo tinginystę 
dar ko gero 
sugrįzčiau žemėn 
į Alice Cooper 
panašus...

aiškinti, tai reiškia, kad naudoda
miesi žodžiais, nepajėgiame aki
mis ir mintimis atrasti tų bend
rybių, kurios sudaro vadinamą 
dailės kūrinio organizmą, arba 
visumą. Kalbos arba “aiškinima
sis” šiuo atveju tėra priemonė, 
tiktai kelias, tik “vardiinimas” to, 
ką mes matome, girdime arba 
mąstome. Kitaip tariant, meno 
kūrinio aiškinimasis tėra prie
monė, o ne tikslas. Taip pat ir 
dailės kūriniu gėrėtis ar jį ver

tinti reikia susidaryti, sakyčiau, 
“vaizdinį žodyną”.

Antrasis prietaras

Šis prietaras mums teigia, kad 
žodinė analizė sustabdys ir para
lyžiuos mūsų kūrybą ir suprati
mą. Čia tai pat tėra dalis tiesos. 
Istorija ir patirtis parodė, kad 
formulės ir receptai gali būti ne 
tik žalingi, bet ir naikinantys - 
destruktyvūs. Iš tikrųjų, kai in

telektas Išstumia intuiciją, o 
jausmas paneigia protą, argu
mentą, tada nepajėgiame išlaiky
ti pusiausvyros pilnai gyventi ir 
dirbti. Savęs išreiikimo orgijos 
yra lygiai ir vienodai neproduk
tingos, kaip aklas, vergiškas pa
klusnumas taisyklėms. Neapgal
votas savęs analizavimas, be abe
jonės,, kenkia kūrėjui, bet nema
žiau žalingas yra dirbtinis primi- 

(Nukelta į 4 puaL)

POETO IR KUNIGO KONFLIKTAS 
JAMES IOYCE KŪRYBOJE

dalis. Kristaus solidarumas su ki
tais siekia ne mažiau toli, negu 
James Joyce’o. Atkreipkime dėmesį 
j tai, kad Kristus “Laiške žydams” 
yra pristatomas, kaip naujas Ado
mas. Tai reiškia jis turi savyje to, 
kas paprastai suprantama Adomo 
asmenyje. Jis taip pat yra pristato
mas kaip Dovydo tradicijos tęsėjas, 
nors būdamas didesnis už Dovydą. 
Negana to, jis yra pristatomas kaip 
visai ne žydiškos Dievo garbinimo 
tradicijos atstovas, būtent Melchize- 
deko. Ir į šį faktą “Laiško žydams” 
autorius kreipia išimtinį dėmesį, be
rods, norėdamas išryškinti tarptau
tinį krikščionijos pobūdį. Dėl to ne
tenka nustebti, jei ir J. Joyce Kris
tų pastato Šalia kitų žmonių. Jam 
yra labai būdinga, kad jis savo per
sonažus suvokia kaip tam tikrą žmo
nijos tipą, vis pasikartojantį. Taip 
pvz. Bloomas jam yra pasikartojan
tis Odisėjas.

Savo žmonių tipingumu James 
Joyce yra vertingas tuo, kad jis at
stovauja visuotiniam tiesos galvoji
mui, praktiškai pasisakydamas prieš 
tiesos relatyvumą. Ir Bloomas ir 
Kristus ir Adomas jam yra iš esmės 
ta pati žmogiška būtis, kiek ji yra 
žmogiškoje sąrangoje, kurioje galio
ja ta pati tiesa. J. Joyce yra žmo
nijos vienybės idėjos skelbėjas.

Žmonijos visuotinumo ir vienybės

iš 2 pusi.)

irimams gali sunaikinti žmonių gy
venimo bendriją, gyvenimo dėsnin
gumą ir žmonijos vienybę. Tas pa
vijus yra labai realus žmogui, mąs
tančiam panašiai, kaip James Joy- 
ce. Bet pas James Joyce tai neatsi
tinką. Visuotinybės ir bendrybės są- 
monė pas jį yra tokia stipri, kad 
jis net yra linkęs praeiti pro šalį 
istorinės įvairybės, nekreipdamas į 
ją dėmesio, ir pasidaryti tik pasi- 
kėrtojančio dėsningumo atstovu. Ta 
kryptimi jis nueina per toli. Tačiau 
ši kryptis apsaugoja jį nuo pasime- 
tfitno smulkmenose ir savo individu
alizme.

James Joyce’ui pasiseka išsigel
bėti iš individualizmo dėl to, kad 
jųdėmesys apraiškoms nėra pavir
šutinis. Jis nesustoja apraiškose ir 
nepaklysta savo išgyvenimuose, bet 
stengiasi pasiekti visų dalykų turi
nį* ir esmę. Apraiškų turinį atiden
gia jo realizmas. Būties esmę ati
dengia jo simbolizmas. Jis sugeba 
Dublino miestietyje matyti ne vien 
jį, bet ir Kristų, ir Napoleoną bei jį 
nugalėjusį Washingtoną ir patį Ado
mą. Jo personažai yra vienybėje ne 
tiek su savo kaimynu, kiek su savo 
dritikmeniu žmonijos istorijoje, ne 
kartą su keliais iš jų.

' Žmonijos visuotinumo ir vienybės 
^Sąmonė yra krikščionijos tikėjimo

idėja išgelbsti James Joyce’o natū
ralizmą ir individualizmą. Be šio 
visuotinumo tie jo biologiniai, ero
tiniai ir apskritai funkcijiniai gyvu
liški mūsų kūno reiškiniai, kuriems 
James Joyce kreipia tiek daug dė
mesio, pasiliktų vien tik gyvenimo 
klaikybė.Tačiau savo simbolika, atre
mta į tuos natūralizmus, jis atiden
gia konkretaus žmogaus gyvenimo 
mistiką. Tai yra iš tikrųjų savo
tiškas jo “įsikūnijimas”. James Joy
ce, tarsi Kristus, ima realią žmogaus 
prigimtį, nieko joje neapeidamas. Šia 
proga gali kilti klausimas, ar mes 
esame savo prigimtį priėmę dvasiš
kai žmogišku būdu. Gal būt kai ku
rios mūsų biologinio gyvenimo sri
tys ir mums yra nešvarios ir dėl to 
dar mums nesavos; taigi dar neat
rastos ir neatpirktos.

Toks yra James Joyce. Jis yra 
grubus, paslaptingas ir visuotinis. 
Jis yra atsiskyrėlis modernioje vi
suomenėje, kurio įprastinis religinis 
vadovavimas nepatenkina.

' Sąranga be istorijos

Esminis trūkumas, kurį tenka iš
kelti James Joyce’o vaizduojamam 
žmogui, yra trūkumas jame istorinės 
realybės. Ši kūryba yra atsiribojusi 
nuo istorijos, kaip gyvenimiškos re
alybės ir nuo laiko dvasios. Kuo to
liausiai yra nuo J. Joyce’o galvose
nos į visus dalykus žiūrėti laiko po
žiūriu. Jis nėra evoliucionistas jokia 
prasme, kad manytų, jog šio ar ki
to laikotarpio pažiūros yra geres
nės už praėjusio. Jis laikosi amži

no kartojimosi filosofijos į kurią jis 
yra patekęs Vico filosofijos įtakoje.

Greta su nebuvimu istorijos šiai 
sąrangai tenka ir kitas priekaištas. 
Joje niekas nepasitaiso, niekas “ne
atsiverčia” ir niekas nepasigadina. 
Tokio dalyko nėra J. Joyce’o kūry
boje. Jeigu moraliniam žmogaus gy
venimui būdingu dalyku laikome 
jo sugebėjimą keistis, būtent, tobu
lėti arba blogėti, tai šita prasme čia 
nėra moralinio priėjimo prie prob
lemų. Visi jo personažai stovi 
savitoje amžinybėje.

Tai pastebėjus, nebus nuostabu, 
kad šioje sąrangoje nėra ir gyvo as
meninio santykiavimo. Tiesa, jo 
“Odisėjuje” yra santykiavimo ilge
sio: tėvas ieško sūnaus, sūnus — tė
vo. Tačiau šis ilgesys yra greičiau 
išvada, o ne kūrybinė realybė. Nėra 
čia ir tikro dialogo. Jeigu čia pasi
taiko dialogas, tai tik tam, kad vie
nas kalbantis nutrauktų kito kalbą, 
o ne kad ją tęstų.

Atsiribojimas nuo laiko ir jame 
galiojančių vertybių aukščiausios 
išraiškos pasiekia toje jo “Odisė- 
jaus” dalyje, kuri įprasta vadinti 
“Circe”. Tai yra Bloomo apsilan
kymas ištvirkavimo kvartale. Visa 
ši ilga dalis yra sąmoningai vaiz
duojama klaikių sapnų formoje. 
Mat, sapnuose nėra laiko matavi
mo. Tokia vaizdavimo forma yra 
pasirinkta dėl to, kad norėta įvy
kius atlaisvinti nuo jų tarpusavio 
sąryšio ir nuo bet kokios priežastin
gumo logikos. Viskas čia yra pasken
dę klaikioje ironijos želatinoje. Jo

“Finnegans Wake” laiko taip pat 
nėra: čia yra tarpsnis tarp mirties 
ir prisikėlimo. Nors čia šiek tiek už- 
simanema apie kažkokį nusikaltimą, 
tačiau niekam nepaaiškėja, kas jis 
yra. Tokiu būdu moralinė realybė ir 
šiame veikale neatsidengia.

J. Joyce vaizduojamą sąrangą ga
lėtume apibūdinti, kaip milžinišką 
skaistyklos būseną, kurioje žmonės 
kenčia, tačiau neišgyvena pilnos sa
vo kentėjimų palaimos, būtent, jie 
neturi galimybės keistis iš vidaus.

Kai laiko slinktis J. Joyce’o kū
ryboje nevaidina pilno vaidmens, iš 
to seka jai pagrindinis priekaištas 
krikščionišku požiūriu. Šia prasme 
jo kūryboje nėra atpirkimo arba iš
ganymo. -Laikas krikščioniškoje iš
ganymo ekonomijoje vaidina reikš
mingą vaidmenį. Mes savo laikinį 
gyvenimą įjungiame į Kristų. Iš to 
kyla mūsų nuopelnai, t. y. mūsų 
dalis išganymo misterioje. Pas J. 
Joyce’ą to nėra. Jo Bloomas yra me
chaniškai sutrauktas į vieną dieną. 
Jis, kaip Odisėjas, grįžta pas savo 
neištikimą žmoną, tuo išryškinda
mas amžiną grįžimą.

Įdomus supuolimas, kad 1917 m. 
tame pačiame Zueriche gyveno du 
didieji realistai: Leninas ir James 
Joyce. Tik vienas yra didelis komu
nistas, kitas didelis individualistas. 
Vienas iš jų — istorinio materia
lizmo atstovas, o kitas — kone vi
siškai be istorinės sąmonės, ciklinio 
istorijos supratimo šalininkas, natū
ralistas - simbolistas. Leninui isto
rija yra. viskas. James Joyce’o žmo

gus gyvena amžiname dabar.
4. Ar poetas gali atstoti

kunigą?
Palikime nuošaly visuomeninį šio 

klausimo pobūdį, kuris klaustų, ar 
poetas ar kunigas turi vadovauti 
krikščioniškai bendruomenei. To
kiam klausimui svarstyti James Joy
ce iš viso nėra kompetentingas, nes 
jo visuomeninė ir politinė sąmonė 
buvo menkai išsivysčiusi. Vietoj to 
klausimą reikėtų statyti asmeninėje 
plotmėje, būtent: ar tikintysis turi 
vadovautis ir savo religiniu įkvė
pimu, ar jis turi tenkintis vadova
vimu iš šalies. Šitoks klausimo sta
tymas būtų labiau išeinantis iš Ja
mes Joyce kūrybos ir aktualesnis.

Žinoma, šitoks klausimo pastaty
mas neišsemia visos mūsų religi
nės problematikos. Į ją reikia įimti 
apreiškimo turinį, kuriuo James Joy
ce operuoja. Tačiau, norint išsiaiš
kinti, ką iš tikrųjų jam reiškia ap
reiškimas, reiktų atskirų studijų. 
Nors netrūksta autorių, kurie ma
no, kad J. Joyce dogminė atrama yra 
to paties pobūdžio, kaip Aristotelio, 
Lojolos ir Akvino (pal. W. Y. Tin- 
dal, Jame Joyce, 1950 Scribners and 
Sons, 112 psl.).

Paliekant nuošaly organizacinę ir 
dogminę religinės problematikos pu
sę, turime sutikti, kad kiekvienam 
tikinčiajam žmogui rūpi realumas jo 
asmeninių santykių su Dievu. Ar 
Dievas mane girdi? Ar jis paiso ma
no maldų? Ar jis man ką nors sa
ko ir ką jis man sako? Kai žmogus 
pasimeldžia, jis nebėga pas kunigą

teirautis, ar jo malda yra išklausy 
ta. Jis laukia betarpiško atsakymo 
iš Dievo. — Kaip jis turi jį gauti? 
Tai yra religingo žmogaus proble
mos. Kokią pagalbą ryšium su šiais 
klausimais mes galime gauti iš Ja
mes Joyce epifanijų ir apskritai iš 
jo kūrybos?

Viena, ką James Joyce kūryba 
mums sako, tai kad tiek daiktai ap
link mus, tiek situacijos, kuriose mes 
gyvename, Šalia savo išorinės kal
bos, turi ir išvidinę kalbą, kuri iš
imtiniais momentais mums nušvin
ta. Tai reiškia, kad mes turime su
gebėjimą išvidinio išgyvenimo keliu 
patirti kai ką ir kad tas patyrimas 
ateina mums per konkrečią mūsų 
aplinką. Sv. Jonas nuo Kryžiaus, vie
nas iš vadovaujančių krikščionijos 
mistikų, skatindamas betarpišką 
žmogaus santykį su Dievu, gal būt, 
neišrykina pakankamai individu
alybių ir išorinio gyvenimo aplin
kybių. Tuo tarpu James Joyce įkvė
pimo ieško ir savo individualiuose 
dvasios išgyvenimuose ir visoje na
tūralistinėje savo gyvenimo aplin
koje.

James Joyce religiniu požiūriu 
tenka vertinti bent trimis atžvilgiais. 
Visų pirma, jis yra naudingas 
mums, padėdamas atrasti asmeni
nio įkvėpinto vertę ir likti ištiki
miems savo įkvėpimui. Antra, jis 
padeda mums pažinti konkrečios 
mūsų gyvenamos aplinkos dvasinę 
vertę, neprarandant jos pačios rea
lumo. Ir trečia, James Joyce randa 
kelią į visuotinį žmogiškumą, nepai
sant išryškinto asmeninio įkvėpimo.
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DAILĖS KŪRINIO 
ELEMENTAI IR

, PRIETARAI
(Atkelta iš 3 pusi.)

tyviškumas, kuris atsisako suži
noti kodėl ir kaip jis dirba. Mū
sų eroje, pilnoje vertybių sąmyšio, 
sąmoningumas, mano galva, yra

' vienintelis kelias išlaikyti pu
siausvyrą.

Visai neatsitiktinai, daugelį 
metų susidurdamas su viena ar 

. kita vaizdinės išraiškos proble
ma, prieinu išvados, kad dailė ir 
menas aplamai nėra vien jaus
mo, talento ir pratybų suma. Di
delį vaidmenį mūsų šimtmetyje 
vaidina naujieji mokslai. Iš jų 
psichologija ir psichiatrija vaidi
na lemtingą vaidmenį mūsų bū
tyje. Tie, kurie tuos mokslus stu
dijuoja ar jais domisi, yra tikrai 
kvalifikuoti apie juos išsamiai 
kalbėt. Bet man, dailininkui, įdo
miausia yra vadinama Gestalt
teorija.

Jau 19 amž. gale Christian 
von Ehrenfels savo veikale “Ges- 
taltąualitaeten” pastebėjo, kad, jei 
dvylika klausytojų klausytų tik 
paskirą vieną toną iš dvylikato- 
nės gamos, tai jų, tų klausytojų, 
patyrimo suma anaiptol nebūtų 
skirtinga nuo tokio klausytojo, 
kuris būtų išklausęs ištisą melo
diją. Kitaip tariant, ir tolimesni 
bandymai tai įrodė, kad pavie
nio elemento buvimas priklauso 
savo vietai, arba funkcijai, tik ta
da, jei jis įtelpa į visą tų elemen
tų raštą arba visumą.

Psichologai priėjo išvados, kad 
protas dirba, kaip visuma. Visas 
mūsų apraiškų suvokimas yra 
taip pat galvojimas, arba min
tijimas.

Kas tuo norima pasakyti? Ogi 
tai, kad meninis arba kūrybos 
procesas vyksta tais pačiais prin
cipais, kad mes neturime kaž
kokių specifinių galių, duotų tik 
atskiriems, išrinktiems indivi
dams, kurie vieni meno veikalus 
tik kurtų, o kiti — išrinktieji jais 
gėrėtųsi.

Taigi menininko aplinkos su
vokimas iš tikrųjų nėra niekas 
kita, kaip rafinuotas būdas su
prasti kas mes esame ir kur mes 
esame.

Taigi ir matymas nėra vien 
subjektyvi akių apgaulė. Žinoma, 
kiekvienoje epochoje ir civiliza
cijoje žmogus kūrė savo aplinką, 
panašią į save. Tačiau Gestalt 
studijos mus įtikino, kad mūsų 
stebimos aplinkos situacijos turi 
savo specifinį pobūdį, reikalau
jantį suvokti tas situacijas “tei
singai”, o ne kaip mes geidžiame. 
Toks aplinkos stebėjimo proce
sas virsta sąveika tarp stebimo 
objekto ir stebėtojo prigimties, 
arba charakterio. Štai kodėl toks 
mūsų stebėjimo pobūdis kaip tik

Spalvotas eskizasAlgirdas Kurauskas

ir išryškina mūsų pakankamą ar 
nepakankamą realybės sąvoką.

Trečiasis prietaras

Ir galiausiai mes pradedame su
prasti, kad regėjitnas arba vizija 
nėra mechaniškas elementų už
fiksavimas, bet reikšmingo struk
tūrinio rašto (patern) suvoki
mas. Dailininkas nėra mechaniš
kas prietaisas, rekorduojantis 
vaizdus ar įvykius. Transkripci
ja nėra jo tikslas. Todėl jo sukur
ti meno objektai lieka vertingi ir 
tada, kai jie nutolsta nuo vadi
namo “realistinio” panašumo. 
Šiandien mokslo tyrimai parodė, 
kad mūsų protas yra pajėgus su
vokti ir labai paprastus ir deta
liai komplikuotus vaizdus. Taigi

normalus ir protiniai sveikas 
žmogus yra pajėgus ne tik “at 
kurti” arba suprąsti kito žmogaus 
vaizdinę kūrybą, bet ir pats kurti 
vaizdus. Laikausi nuomonės, kad 
menas, šiuo atveju vaizdinis me
nas, yra prieinamas kiekvienam 
juo besidominančiam individui.

Sutinku su visais menu besido
minčiais, kad Dailė yra labiausiai 
konkretus pasaulyje dalykas. Iš 
tikrųjų, jis yra taip paprastai pa
siekiamas, jog nęra mažiausio 
pagrindo sumaišyti tų žmonių, 
proto, kurie nuoširdžiai gėrėjimo
si menu siekia.

(Iš kultūrinės vakaronės Jauni
mo centro kavinėje, Chicagoje, 
š. m. gegužės 16 d.).

• Feliksas Jucevičius,
NAS SPALVŲ IR FORMŲ 
ŽAISME. Spaudė Immaculata 
spaustuvė, Putnam, Connecticut, 
1975 m. Leidinys 240 psl., kaina 
5 dol.

Tai tos srities knyga, keikiu mū
suose labai reta. O jų labai reikia. 
Mat, gyvename takiame krašte, 
kurio kiekviename didesniame 
mieste yra neįkainojamos vertės 
dailės kūrinių muziejai ir biblio
tekos. Amerika, kaip turtingas 
kraštas, lengvai prisipirko Euro
poje ir kitur pačių vertingiausių 
meno kūrinių. Ypač šio krašto 
meno muziejai į savo galerijas 
šiandien yra sutraukę neaprėpia
mus pasaulinės dailės lobius.

Tokioje situacijoje ir Amerikos 
lietuviui yra labai lengva arti
miausiame savo miesto dailės 
muziejuje arba įvairiomis progo
mis ir kitur nuvažiuojant užeiti 
muziejuosna ir gėrėtis tuo, kas

ME- yra meno pasaulyje nepraeinan
čio ir amžino.

ĮSIGYKITE PATVARIA IR EKONOMIŠKA 
SUSISIEKIMUI PRIEMONĘ

Mes stengiamės duoti lietuviams geriausią patarnavimą 
ir geriausias pirkimo sąlygas.

CHRYSLER CORDOBA 
1975 m. Sportinis, 

ekonomiškas 
2 durų Hardtop

Nuo $4,475.00

— 2 durų ar 4 Hardtop, 6 cilinderių 
iki 25 mylių galiono

Turime jauauoliams mašinų: Cadillac, Buick, Pontiac, Oldsmobile ir 
kitų, taipgi importuotų. Įvairių kainų. Pradedant nuo $50.00.

Mūsų dirbtuvčse prityrę mechanikai pataisys karoseriją (Body). spar
nus (Fenders) ir sureguliuos motorą.

BALZEKAS MOTORS, 4030 S. Archer VI7-1515
Seniausias automobii 

gerbi)
... Chicagoje, 

is' virš 50 metų.

Kad toks žvalgymasis būtų 
j prasmingas ir vaisingas, reikia ir 
šiokios tokios nuovokos, reikia ne 
tik meno istorijos raidos žinoji
mo, bet ir tam tikro orientavi
mosi meno filosofijoje aplamai.

Ši Felikso Jucevičiaus knyga 
šioje srityje bus kiekvirtiam la
bai pravarti. Tai drauge ir meno 
istorijos, ir meno filosofijos sim
biozinė knyga. Veikalas parašy
tas gyvai, nenuobodžiai, aiškiai,

' įdomiai.
Knygoje, be įvado ir. išnašų, 

yra šie didieji skyriai: Menas ir 
žodis, Kūrėjas, kūryba ir kūrinys, 
Menąs ir dievai, Metafizikos 
užuomina mene, Liudo yašario 
estetinės pažiūros: menas ir gam
ta, Lemtingieji žingsniai, EI Grę- 
co ir Goya, Didžioji meno avan
tiūra.

• Į LAISVĘ, 1974 m, gruodis, 
Nr. 62. Politikos žurnalas. ‘‘Į 
Laisvę” išeina tris kartus metuo
se. Leidžia Lietuvių Fronto Bi
čiuliai. Šio numerio redaktorius 
— Vytautas Volertas. Administ
ruoja Aleksas Kulnys, 7034 Hart- 
crest Drive, Rancho Palos Verdes, 
California, 90724 .Metinė prenu
merata Amerikoje, Australijoje ir 
Kanadoje 7 dol., kitur — 5 dol., 
atskiro numerio kaina 2.50 dol.

šiame numeryje rašo: Stasys 
Barzdukas “Tarp lietuvių tautos 
istorinių stebuklų ir kasdienybės 
negalavimų”, Vincas Maciūnas 
“Dvi knygos, kurių mums reikia”, 
Vytautas Kamantas “Lietuvių 
Bendruomenės darbai fcę. žygiai”, 
dr. Henrikas Brazaitis “LB visuo
tinumas, demokratiškumas ir 
vadovybės sudarymas”, Juozas 
Ardys “Didysis darbas šiandien 
ir ateity”, Z. Prūsas “Po 25 me
tų”. ‘‘Jaunesnieji kalba” skyriu
je pasisako: Regina Žymantaitė, 
Marija Eivaitė, Antanas Razma 
ir Linas Sidrys. Aktualių pasta
bų” puslapiuose kun. K. Pugevi- 
čius kalba apie radiją ir televi
ziją. Pateikiami įspūdžiai iš 1974 
metų LFB poilsio ir studijų sa
vaitės. Dainavoje, apžvelgiami 

.LFB senosios Centro ’ valdyboj 
I darbai.. Vedamųjų, puslapiuose;

i “Mirtis ir grėsmė” (prof. J. Bra- 
į zaičlo mirtį prisimenant), “Bai- 
į kime maišatį” ir “Vėliavas nu
leidžiant” (dr. K. Ambrazaičio 
žodis, biagiant LFB studijų sa
vaitę Dainavoje).

• VIENAS IŠ REZISTENTŲ 
KARTOS: DR. PRANAS PA- 
DALIS. 1914-1971. Spaudai pa
ruošė J. Brazaitis. Atsiminimus 
pateikė: M. Avietėnaitė, K. Bra
zauskas, kun. V. Dabušis, dr. A. 
Damušis, dr. J. Kazickas, A. Ka- 
zickienė, J. Km. J. Laučka, D. 
Padalienė, J. Pažemėnas. Nuo
traukas parūpino: A. Grinienė, 
dr. A. Kučas, J. ir Iz. Laučkai, 
dr. V. ir V. Majauskai, V. Maže
lis, B. Sidzikauskienė ir V. Vai
tiekūnas. Spaudai jas paruošė ir 
užsklandas nupiešė P. Jurkus. 
Spaudė Pranciškonų spaustuvė, 
341. Highland Blvd., Brooklyn, 
N. Y. 14207, 1974 m.

80 psl. leidinyje yra šie skyriai: 
Gimnazistas (1921-29), Studen
tas (4929-35), Dėstytojas (4935-
43) , Šalia universiteto (.1986-43), 
Rezistencijos atmosferoje (1940-
44) , Rezistencijos veikloje (1940- 
44), Tarp Lietuvos ir Amerikos 
(4944-46), Veikėjo rolėje (1946- 
48), Vėl universitete (4948-54), 
Amerikos Balse (4954-59), Išti
kimybė draugam ir idėjom, Eko
nomijos svajonės ir tikrovė, Fizi
nėj ir moralinėj depresijoj (1939- 
71>, Iš perspektyvos: savos gene
racijos fone.

Kaip knygos aplanke rašoma, 
šio leidinio iniciatorius bei re
daktorius buvo prof. Juozas Bra
zaitis, dr. Prano Padalio bičiu
lis. 1974 metų pavasarį (gegužės 
ir birželio mėnesiais) jis ėmė tą 
knygą organizuoti, apklausinėti 
žmones. Surinkęs medžiaga, grei
tai ją sutvarkė ir (parengė knygą. 
Tačiau išspausdintos knygos jau 
nebematė. Prof. Juozas Brazaitis 
mirė 1974 m. lapkričio 28 d.

• LAIŠKAI LIETUVIAMS, 
1975 m. birželio mėn. Nr. 6. 
Žurnalą leidžia lietuviai jėzuitai. 
Redaguoja Juozas Valšnys, SJ. 
Administruoja Petras Kleinotas, 
SJ. Redakcijos ir administracijos 
adresas(2345 W 56th Street, Ghi-' 
cago, III. 60636. Metinė prenu
merata 6 dol.

Naujame žurnalo numeryje 
rašo: A. Rubikas, Vincentas Liu- 
levičius, Alfonsas Grauslys, Juo
zas Prunskis, Žentą Tenisonaitė, 
J. Venckus, SJ, Vyt. P. Zubas. 
[domūs ir aktualūs skyriai: Šei
ma, Jaunimas, Tėvynėje, Kny
gos, Kalba, Filmai, Atgarsiai.

. Numeris iliustruotas Henrie- 
tos Virkau - Vepštienės meniš
komis nuotraukomis.
• J. Venclova, LIETUVIŲ

TAUTOS PAŠAUKIMAS. Leidi
nys 80 psl., spausdintas “Drau
go’ spaustuvėje, kaina 1.50 dol., 
gaunamas ir “Drauge”'.

Knygutė suskirstyta į šiuos 
skyrius: 1) Žmogaus tautinis pa
šaukimas, 2) Lietuvio pareigos 
savo tautai ir tėvynei, 3) Tautos 
(pašaukimas, 4) Lietuvių tautos 
pašaukimas, 5) Visais atvejais 
lietuvių tauta išlaikė senąjį in
doeuropiečių bendrąjį palikimą, 
6) Ką sako pasaulio mokslinin
kai apie lietuvių kultūrą bei civi
lizaciją bendrai, 7) Ką sako apie 
lietuvių meną, 8) Ką sako apie 
lietuvių dainą, 9) Ką sako apie 
lietuvių tautinius drabužius, 10) 
Ką sako apie lietuvių tautinius 
šokius, 14) Ką sako apie lietu
vių kalbą, 12) Ar senovės lietu
viai turėjo savo nuosavą raštą?, 
13) Ką davė Lietuva bei lietuvių 
tauta pasauliui, 14) Ką davė 
Lenkijai, 15) Apie Adomą Mic
kevičių, 16) Ką davė Rusijai, 17) 
Ką davė Vokietijai, 18) Ką da
vė Prancūzijai, 19) Ką davė Ang
lijai, 20) Ką davė Amerikai, 21) 
Apie gen. Tadą Kosčiušką, 22) 
Bendroji išvada.

Aplamai šioje J. Venclovos 
Lietuvių tautos pašaukimo temo
je besidomintis Lietuvos praeiti
mi ir ligtųyįų tautos kultūra bei. 
'lietuvybe galės rasti labai nau- . 
dingų žinių,

Kultūrinis paminklas 
šviesiam idealistui

JUOZAS PRUNSKIS

TĖVAS JONAS BRUjžlKAS, SJ.| medžiaga, prijungiant duomenis 
dar ir iš kitų šaltinių. PaskutinėsSpaudai paruošė T. Br. Krištanavi- 

čius, SJ. Viršelis <jail- A. Kuraus- 
ko. Spaudė M. Morkūno spaustuvė 
Chicagoje. Išleido lietuviai jėzuitai 
Chicagoje 1974 m. Leidinys 180 
psl., kaina $4.00. gaunamas ir 
“Drauge”.

*

Tik ribotą skaičių teturime 
žmonių, kurie visas savo jėgas, 
visą savo gyvenimą yra (pašven
tę pamiltiems idealams. Vieną iš 
pirmaujančių vietų šioje srityje 
užėmė jėzuitas kun. Jonas Bruži- 
kas. Kai kas sumini, jog jis kar
tais naiviai persistengdavo, bet 
niekas neabejoja, -kad jis viską 
darė nuoširdžiai, kaip jo idea
lais deganti širdis ir sąžinė liepė. 
Tai buvo tauri ir labai aktyvi 
asmenybė, ir gerai, kad ji susi
laukė reikiamo kultūrinio pa
minklo leidinyje “Tėvas Jonas 
Bružikas, S.J.”. Knyga rūpestin
gai paruošta lietuvių jėzuitų is
toriko kun. Br. Krištamavičiaus, 
gana gausiai iliustruota ir sko
ningai išleista.

Pagrindinę medžiaga čia suda 
ra paties velionio kun. Jono Bru- 
žiko atsiminimai, kuriuos surašy
ti, jam susirgus, įsakė jo vyresny
bė. Tačiau čia jo pasakoji
mai neina pirmuoju asmeniu, o 
tik panaudota kaip pirmaeilė

mūsų didžiojo misionieriaus die
nos aptartos jo bendro darbo 
Brazilijoje draugų — kun. P. 
Dauginčio ir kun. A. Saulaičio.

Kun. J. Bružikas dvasinės kul
tūros skleidime mūsų tautoje uži
ma vieną iš pirmųjų vietų. Jis yra 
pravedęs beveik tūkstantį misijų 
ir rekolekcijų ištisoms parapi
joms, vyrams, moterims, jauni
mui, kunigams. Jis yra išplatinęs 
daug tonų religinių knygų, yra 
redagavęs religinį žurnalą 
“Žvaigždę”, “Misijas”'. Jis Vokie
tijoje išeiviams pradėjo leisti “Mi 
sionieriaus Laiškus”, iš kurių iš
sivystė dabartinis aukšto lygio 
religinės — tautinės minties žur
nalas “Laiškai Lietuviams”.

Si knyga atskleidžia, kaip Gar
liavos apylinkių ūkininko sūnus 
su dideliu vargu galėjo pra
simušti į mokslą. Drauge su kun. 
Bružiko biografinėmis žiniomis 
čia duodama nemažai žinių apie 
Veiverių mokytojų seminariją, 
lietuvius žitomirio seminarijoje, 
jėzuitų augimą Lietuvoje, Jėzui
tų gimnazijos darbą, religinius 
sąjūdžius Lietuvoje.

Skaitytojas stebėsis, kiek daug 
pasišventimo tas uolus apašta-

Knygos apie tėvą Bružiką viršelis., 
pieštas Algirdo Kurausko
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las galėjo parodyti misijų darbe, 
pvz. Amerikoje, per vienerius 
metus vesdamas misijas net; ,46 
savaites, arba Kaune, kai migijų 
vedimo metu jam tetekdavo nu
ties poilsio trejetas valandų, J^i 
per porą savaičių buvo iškilojęs 
apie 1,000 išpažinčių. Net bplša- 
vikų okupacijos metu jis vadė 
misijas, kol buvo uždarytas į. ga
lėjimą, bet ir ten atskiriems, idi
liniams slapta vedė rekolekcįjąs. 
Kankinio mirtis kuvo vienąs,.,iš 
jo troškimų, ir tai jam davė nuo
stabaus įkvėpimo raudonoj} 
kalėjime. Jo noras buvo mirlįKne 
lovos neveiklume, o apaštalavi
mo lauke, kas ir išsipildė 
m. (kovo 13 d. belankant ligo
nius, užgavus jį traukiniui, .^ęi 
širdies liga, nei kiti sunkūs'jSvej- 
katos sutrikimai jo nesustabdė,’

• DAINUOJANTI JAUNYS
TĖ. Dainorėlis. Išleido L. S. S. 
Kernavės tuntas Chicagoje 1975 
m. Iliustracijos Dalios Petreiky- 
tės. Spaudė VI. Vijeikio spaustu
vė Chicagoje. Tiražas 1000 egz. 
Leidinys 172 psl., kaina 2.50 dol.

Tai labai visiems parankus, 
ypač jaunimui, mūsų liaudies 
dainų ir šiaip modernesnių po
puliarių dainų rinkinys. Daino- 
rėlyje atspausdinta 229 dainų 
tekstai.

• MUZIKOS ŽINIOS, 1974
m. Nr. 4. Leidžia Amerikos Lie
tuvių vargonininkų ir muzikų są
junga. Redagiuoja Algirdas Kača- 
nauskas, 227 N. 7th St., Brook
lyn, N. Y. 14211. Administruo
ja Ona Zubavičienė, 6 Oak St., 
Clark, N. J: 07066. Žurnalas iš
eina 4 kartus metuose. Metinė 
prenumerata. 5 dol.

Naujame “Muzikos Žinių” nu, 
meryje daug vietos skiriama Var

gonininkų ir muzikų sąjungos 
seimui New Yorke. Baigiama 
Nelės Mazalaitės ‘‘Legenda apie 
prisikėlimą”, rašoma apie naujo
sios liturgijos uždavinius lietu
viams vargonininkams ir muzi
kams. Duodama (plati muzikinio 
gyvenimo kronika.

• SKAUTŲ AIDAS, 1975 m.
gegužės mėn. Lietuvių skautų 
mėnesinis žurnalas. (Leidžia LSS 
Tarybos Piranija. Vyr. redaktorė 
— A. Namikienė, 6041 S. Fair- 
field Avė., Chicago, III. 60629. 
Administruoja A. Orentas, 6842 
S. Campbell Avė., Chicago, Ilk 
60629. Leidinio metinė prenume
rata 5 dol.

Žurnalas (gausiai iliustruotas. 
Jame daug skautiškosios veiklos 
aktualijų. Bet nestoka ir (kiekvie
nam įdomių pasiskaitymų. Pa
vyzdžiui, šį kartą kun. Antanas 
Saulaitis mus supažindirta su eg
zotiškąją Brazilija.

Visa tai gyvai atsispindi šia.: 
me leidinyje. Dabarties laikais, 
kai daugelis paskęstame aįme- 
niškuose rūpestėliuose, kai pato
gus įsikūrimas daugeliui dą£ft$i 
svarbiau už vidaus kultūrą, šis 
leidinys bus labai naudingas, 
tauraus pavyzdžio sušvytėjimu, 

išryškindamas kasdieniškffrho 
menkavertystę. . -7. ■ "x<J.

Tiesa, kun, Bružikas btivo 
daugiau liaudies apaštalas, taigi 
ir šis leidinys yra daugiau popu- 
liaraus pobūdžio, ne istorinė Bio
grafija, tačiau pagrinde , „jįs 
remiasi tiksliais autobiogra
finiais duomenimis ir liudijinid 
asmenų, kurie kasdien su velio
niu gyveno, taigi yra tikslusį^įbe 
to —gyvas, nenuobodus, skaito
mas su informacine mauda, ■pri
sidedąs prie dvasinės- kultirroš' 
ugdymo.

Philomena sako:
-KAS NETAUPO ATEIČIAI, TAS 

NESIRUOŠIA ŠVIESESNIAM IR 
TINKAMESNIAM GYVENIMUI

CHICAGO SAVINGS MOKA ANT PAPRASTŲ KNYGUČIŲ GJ5%
$1.000 įdėtas vieniems metams duos
$1,000 įdėti 4 metams duos • •••••«• 7.5%
$1,000 įdėti 6 metams duos • •••«••• 7.75%

Nuošimčiai priskaitomi kas dien?, išmokami kas trys mėne- |SS p 
šiai. Kiekvienas taupytojas yra apdraustas iki $40,000 per Fede> 
salinės Valdžios Apdraudę F. & I* & C. ®
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Kultūrinė kronika
LIETUVIAI — NUOTRAUKOS 

MENININKAI

Išeivijoje mūsų foto meninin
kų darbais ne kartą turime pro
gos pasidžiaugti rengiamose paro
dose ir šiaip periodinės mūsų 
spaudos puslapiuose. Ne vienas 
šios srities lietuvis menininkas 
yta plačiai žinomas ir ne lietu
viškoje visuomenėje, yra jgijęs 
net tarptautinį garsą.

Australijoje toks yra Olegas 
Truehanas. Jis tapo kone legen
dinis dar beveik žmogaus nepa
liestos Australijos gamtos fo
tografuotoje s. Tos rūšies jo nuo
traukos yra nuostabaus grožio 
įkūnijimas. Vienoje šioje savo mi
sijoje jis tragiškai ir žuvo, nu
skendęs kalnų tarpeklio ūžiančio
je upėje 1972 metais. Dabar Aust
ralijoje jo vardas yra taip žino
mas, kad kai kurios dar bevar
dės jo aplankytos laukinės gam
tos vietos yra pavadintos Tru 
chano vardu. Yra net išleista 
liuksusiniu leidiniu jo monogra
fija, išpuošta gražiausiomis Tru 
chano nuotraukomis, visur pa 
žymint, kad jis yra lietuvis, iŠ 
tėvynės pasitraukęs, rusams Lie
tuvą okupuojant.

O praėjusios savaitės didžiojo 
Chičagos dienraščio “Chicago 
Tribūne” sekmadieniniame ma
gazine (birželio 29 d.) duodamas 
net kelių puslapių Mykolo Bud
rio nuotraukų montažas apie tra
diciškai labai konservatyvią II- 
linojaus vokiečių ir šveicarų ūki
ninkų bendruomenę, vadinamą 
Amish. Prie puikaus nuotraukų 
montažo pridėta ir jų autoriaus 
Mykolo Budrio nuotrauka, pažy
mint, kad jis jau daugiau kaip 
8 metus dirba kaip fotografas šio 
dienraščio štabe. Primenama 
taipgi, kad Budrys, rusams oku
puojant jo tėvynę Lietuvą, pa
bėgo į Švediją, o vėliau atvyko į 
Ameriką.

BAIGIA APART SARTRE
Prancūzų egzistencialistas rašy

tojas Jean Paul Sartre pareiškė, 
kad jis baigia apakti ir jo kaip 
rašytojo karjera jau esanti baig
ta, bet jis dar planuoja pravesti 
eilę televizijos programų.

MIRĖ PULITZER PREMIJOS 
LAUREATAS

John Fetterman, 55 m., du
kart laimėjęs Pulitžer premiją, 
“Louisville Times Scene” žurna
lo redaktorius, mirė Louisville 
mieste.

PROBLEMAS SPRENDŽIANTI 
DRAMA

Lorraine H&nsberry (mirusios 
1965 m.) plačiai pagarsėjusi dra
ma “A Raisin in the Sun” (yra 
susuktas ir jos filmas) iki liepos 
vidurio statoma Chičagos Forum 
teatre. Dramoje iškyla rasių, ge
neracijų, negimusių žudymo prob
lemos, teisingumo ir charakterio 
taurumo susikryžiavimai. Tie 
klausimai įgyja naujo gyvumo, 
kai perteikiami gerai pasiruošu- 
sių profesionalų aktorių. Svarbų 
motinos vaidmenį atlieka Clau- 
dia McNeil, kuri vaidino šią dra
mą pradedant statyti Broadvvay 
teatre. Kiti aktoriai taipgi su ge
ru pasiruošimu: baigę studijas 
Goodman teatro dramos mo
kykloje (W. Taylor, R. Pittman). 
Illinois universitete (Ch. Makel), 
Cinčirtnati univ. (O. Caine) li
pam Pastatymą režisuojant daug 
talento parodęs vienas iš pir
maujančių Chičagos režisie
rių W. Pullinsi.

BUVO talentingas 
LAIKRAŠTININKAS

Dešimtmetį šiemet mihime 
nuo mirties laikraštininko, rašy
tojo, visuomenininko Algirdo 
Kaulėno, kuris mirė 1965 m. bir
želio 22 d. Chicagoje, turėda
mas 53 m. amžiaus. Gimęs Suba
čiuje, Panevėžio apskr. Mokėsi 
Panevėžio ir Jėzuitų gimnazijo

se, baigė teisę Vyt. D. universi
tete. 1942-1944 m. buvo Panevė
žio dramos teatro direktorius. 
Veikliai dalyvavo šaulių s-je, Vii 
niui vaduoti s-je, Jaunojoje Lie
tuvoje, D. Britanijos Lietuvių s- 
je, Lietuvos atgimimo sąjūdžio 
steigėjas. Londone su kitais 
įsteigė lietuvių dramos mėgėjų 
teatrą, bendradarbiavo daugely
je laikraščių.

MIRĖ KOMP. STOLZ

Austrijos kompozitorius ir diri
gentas Robert Stolz mirė širdies 
smūgiu Berlyne. Yra sukūręs per 
50 operečių, 2,000 dainų, 100 
filmų muziką. Buvo sulaukęs 92 
m. amžiaus.

PREMIJAVO
LAIKRAŠTININKĄ

Dienraščio “Chicago Šun- 
Times” finansų redaktoriui Ė. 
Darby paskirta 1975 m. G. Loeb 
premija.

MIRĖ TV RAŠYTOJAS
Televizijos rašytojas ir prog

ramų rengėjas Rod Serling po 
širdies operacijos mirė Rocheste- 
ry, N. Y., turėdamas 50 m. am
žiaus.

RELIGINĖ DIAGNOZĖ

Prie Notre Dame universiteto 
veikianti Fides knygų leidykla vis 
duoda parinktus veikalus. Šiemet 
išleistų knygų tarpe randame 
William J. Bausch “Positioning. 
Belief in the Mid-Seventies” 
(1975 m., 176 psl.) Autorius nu
stebina savo giliu įžvalgumu į 
dabarties religinio pasimetimo, 
nukrypimo į netikėjimą priežas
tis: iškilimas mokslo į centrinį 
punktą, visuotinio švietimo pa
plitimas su pozitivyzmo atspal 
viu, iškilimas kitų besivaržančių 
religijų, pasikeitimai gyvenimo 
stiliuje, institucinės religijos už
darumas, pasikeitimai visuome
nėje ir tarpais religinių institu
cijų pasimetimas jų akivaizdoje, 
religijos atstovi} žodžio atsiliki
mas nuo gyvenimo.
Čia suglausti tų priežasčių sumi- 

nėjimaj yra blankūs, bet auto
riaus išvystyme jie .pasižymi pil
numu, įtikinamumu, prasmin
gumu. Tačiau, jeigu autorius yra 
stiprus toje diagnozėje linkimų į 
nukrypimą nuo religijos, tai po
zityviojoje, antroje dalyje, kur jis 
stengiasi aptarti tikėjimo, Dievo, 
religinio žodžio, dogmos, Kris
taus, atpirkimo, Bažnyčios, sak
ramentų prasmę tarpais jaučia
mas Jo paties pasimetimas, var
giai bepateisinamas nutolimas 
nuo tradicinio Bažnyčios moks
lo. Taigi veikalas gali būti nau
dingas praplėsti akiratį teologui, 
bet gali į pasimetimą vesti (ypač 
antroje dalyje) gilesnio religi
nio išsimokslinimo neturintį
skaitytoją. J. Pr.

CHICAGOS TEATRAS 
NEW YORKE

Chičagos teatrą, vadinamą 
Free Street Theater pasikvietė 
New Yoriko Lincoln centras at
virame ore atlikti programą 
rugp. 12 ir 13 d.

Vasaros miniatiūra Nuotrauka Vytauto Maželio

'MINKŠTI" IR "KIETESNI" GĖRIMAI
Organizacijų pranešimuose 

apie renginius, o ypač piknikus 
vasaros metu, dažnai pasitaiko 
viliojamą pagundą kelti turintis 
priminimas, kad troškuliui nura
minti veiks “minkštų”, žinoma, 
ir “kietesnių” gėrimų baras ar 
net keli barai kai kada.

“Minkšti” gėralai yra šlykšti 
kalbos šiukšlė, į pobūvių rengė
jų žodyną įsibrovusi, kaip beįma
noma nevykusiai išvertus anglų 
kalbos soft drink. Žodyne soft 
drink aiškinamas šiaip: A non- 
alcoholic, usually carbonated 
beverage. Toks jis iš tikrųjų ir 
yra.

Lietuviško vertimo “minkš
tas” neturi nė vienos ypatybės, 
būdingos šiam gėralui: nei kad 
jis nealkoholinis, nei kad gazuo
tas (angliarūgštės dioksidu) 
nei kad dėl to burbuliuojantis. 
Veikiausiai dėl pastarojo bruožo 
yra tekę girdėti soft drink lietu
viškai vadinant burbuliniu. 
Daugiau ar mažiau jis vykęs bū
tų, bet pavadinimas bent šį tą

bendra turi su tuo gėralu. Pa
girtina jau pati pastanga ieškoti 
lietuvių kalbai tinkamesnio šiam 
dalykui ir žmoniškesnio termino.

Nealkoholinius gėralus pa
prastai geriame, norėdami troš
kulį nuraminti, (a i p sakant, atsi
gaivinti. Kaip tik šis ir yra pa
grindinis jų bruožas, kuris teikia 
geriausią atramą jų pavadinimui 
pasidaryti. Vadinasi, jei šie gėra
lai gaivina geriantįjį, tai jie gali 
vadintis gaivieji gėralai. O tie 
pravardžiuojamieji “kietesni” ga
li visai žmoniškai būti vadinami 
svaigiaisiais gėralais.

Regis, visi sutiksim, kad šie du 
pakaitalai gražūs, žmoniški, tik
rai lietuviški. Belieka tik juos 
vartoti kalboje ir spaudoje vieto
je besiskverbiančio anglicizmų 
taršalo.

Šių vykusių pakaitalų autorys 
tės nesisavinu. Juos aptikau, be
vartydamas 1973 m. “Mūsų Kal
bos” Nr. 1 (tiksliai sakant, 9 
psl.).

S. Kalvaitis

PASAULIO LIETUVIŲ ISTORIJOS 
REIKALU

Buvau užsimojęs parašyti pa
saulio lietuvių istoriją. Tą darbą 
laikiau vienu prasmingiausių 
mano gyvenimo darbų. Daugelį 
metų rinkau medžiagą. Parašiau 
lietuvių emigracijos priežastis, iš
eivijos įnašą į Lietuvos valstybės 
atkūrimo darbą, JAV lietuvių kul
tūrinę bei ekonominę veiklas. To
liau pradėjau rinkti medžiagą ki
tų kraštų lietuvių istorijoms. Ta
čiau atsitiko taip, kad tą darbą 
turėjau atidėti į šalį. Kadangi 
apie tą ryžtą daugeliui pasakojau

žodžiu ir laiškais, be to, buvo ži
nutė ir šiame laikraštyje, tad jau
čiu pareigos paaiškinti, kad su
interesuoti galėtų sužinoti.

Tai atsitiko dėl šios priežasties. 
JAV LB Švietimo taryba priėmė 
lituanistinių mokyklų IX - XII 
skyriams naują istorijos progra
mą. Pagal ją turėjo būti paruoš
ti nauji vadovėliai, kiekvienam 
skyriui atskiras vadovėlis. Tą 
darbą atlikti įpareigojo mane. 
Tuo būdu nuo 1972 pradžios vi
są dėmesį sutelkiau įhinėtų va-

SUSITIKIMAS SU BARITONU
KAZIU JAKUČIU

Naujoj plokštelėj galima pasiklausyti “Kazio Jakučio 
— mūsų jaunosios kartos dainininkų atstovą . . . žavų 
aktorių”, atiduodantis “duoklę operinio dainininko me
nui" (J. Gliaudą).

Jo plokštelėje išgirsite 9 lietuviškas dainas ir 5 ari
jas. Dainų ir arijų žodžiai surašyti atskirai.

Pasidžiaugkite šio gryno aktoriaus dainavimu, įsigy
dami šią naująją plokštelę dienraščio „Draugo“ adminis
tracijoje, 4545 W. 63rd St, Chicago, IU. 60629. Kaina $6.00

Pridėkite 50 centų persiuntimui, o Illinois 
gyventojai mokesčius.

dovėlių paruošimo reikalams. 
Kadangi tie vadovėliai turėjo bū
ti greitai paruošti (kasmet po 
vieną), tad ruošiu lietuviškos 
talkos būdu. IX ir X skyriams jau 
atspausdinti. XI sk. rankraštis 
jau paruoštas ir atiduotas švie
timo tarybai. Beliko XII skyriui. 
Tas darbas turėtų būti baigtas 
1976, Jei viskas laimingai seksis.

Švietimo tarybai turėjau padė
ti paruošti tuos istorijos vadovė
lius, kurie tikrai buvo reikalingi. 
Man atrodė, jog mano talka tam 
tikslui buvo reikalinga ir pras
minga. Tačiau, tą darbą dirbda
mas, jaučiu neramumą, kad nu
stūmiau į šalį pasaulio lietuvių 
istorijos rašymą, nors to ryžto ne
atsisakiau. Kai baigsiu ruošti is-

FILMŲ ĮVAIRUMAI
'STASĖ SEMĖNIENĖ

Su “The Godfather’’ filmo pasi
sekimu prasidėjo ištisa gangsterių 
gadynė. Tuoj sekė “The Godfather 
Part II”, susižėręs visą eilę Oskarų 
dėl savo puikaus pastatymo. Tačiau 
visi kiti, mėginę pamėgdžioti anks
čiau minėtus filmus, nepasiekė to 
lygio nei pastatymo, nei menišku
mo, nei kitu kuriuo atžvilgiu.

Vienas tokių filmų buvo spalvo
tasis “CAPONE”, kuris kulkosvai
džiu prasiskynė kelią per Chičagos 
praminto Randavę:džio gyvenimą 
— nuo jaunystės iki paskutiniųjų 
gyvenimo dienų.

“Capone” garsinamas, kaip fil
mas, kuris atskleidžia teisybę, ati
dengia vardus, ir parodo tikruosius 

. faktus — jų tarpe baisias, plačiame
torijos vadovėlius, manau grįžti paaaulyje Chičagos vardą visam 
prie pasaulio lietuvių istorijos. Kad laikui sugadinusias šv. Valentino 
greičiau ji būtų parašyta, ryžausi dienos skerdynes.
ir: šiam darbui panaudoti lietuviš
ką talką: pakviesti įvairiuose 
kraštuose gyvenančius istorikus, 
kad jie parašytų gyvenamojo 
krašto lietuvių istoriją. Sau pasi 
lieku tik redaktoriaus titulą ir 
pareigas.

Ta kryptimi pasaulio lietuvių 
istorijos rašymo ratas jau įsuka
mas. Kėliuose kraštuose jau ra
šoma. Kai susitarsiu su visų kraš
tų istorikais dėl tos istorijos ra
šymo, paskelbsiu tų asmenų pa
vardes.

Suinteresuotiems norėjau pra
nešti, kad žinotų, kokioje būklė
je yra pasaulio lietuvių istorijos 
rašymas. Būčiau dėkingas, jei ki
ti laikraščiai tą žinią paskelbtų 
sava forma, nes teparašiau tik 
šiam laikraščiui.

Vincentas Liulevičlus

Tačiau, nežiūrint išpūsto rekla
mavimo, filmas yra kruvinas, vul
garus, skerdynių ir žudymų nepa
baigiama virtinė. Trūksta tikrų fak
tų, su jais prasilenkiama ir net per
dėm fantazuojama. Norėta pasta
tyti dokumentinį filmą, o išėjo nei 
dokumentinis, nei pagaliau pramo
ginis.

Liūdna pripažinti, bet jis nėra 
net pakenčiamai įdomus stebėti. 
Gal koks vienas menkas juokelis 
visame filme ir daug brutalumo. 
Filmas nusibosta nuolatinia’s pasi
kartojimais visos serijos scenų, ku
riuose vyrai automobiliuose priva
žiuoja prie restoranų ir kerpa gy
vybes kitų gangsterių savo kulkos
vaidžių ugnimi.

Taipgi Chicaga atvaizduota taip, 
kad tikras čikagietis neatpažins sa
vo miesto. Praėjo laikai, kai Holly- 
woodo kartotinės scenos ir automo
bilių vaikymasis apie tuos pačius 
gatvių kampus patenkintų rimtą 
žiūrovą.

M

H A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir taisymas 
2046 W. 69tb Street Tel. RE 7-1941

Ben Gazzara, Amerikos italas (ir 
net sicilietis), Capones rolėje šau
kia ir rėkia, kad norisi prisukti bent 
tanu žemiau. Apie kitų vaidybą ne
galima nė užsiminti. Kol pamatai 
antru kartu aktorių — jau jis ne
begyvas.

HM

WAGNER and SONS
TYPEVVRITERS, 

ADDING MACHINES 
AND CHECKVVRITERS
NAUJOS - NAUDOTOS 

Nuomoja, Parduoda, Taiso 
Virš 60 metu patikimas jum* 

patarnavimas
5610 S. Pulaski Rd., Chicago 

Phone — 581-4111

EKSKURSIJOS l LIETUVĄ
Iš BOSTONO IR NEW Y0RK0

Kaina nuo $739.00
DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE

rugpiūčlo 20 
rugsėjo 3

gruodžio 19

rugsėjo 19 
lapkričio 21

Prie šių grupių galima jungtis ii kitų miestų su papildomu mo
kesčiu: pav., vykstantiems ii Chičagos $119.00

Clevelando 92.00
Detroito 81.00

daugiau

Patartina registruotis U anksto — vietų skaičius ribotas. 

Dėl smulkesnių žinių kreipkitės j

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
393 West Broadvvay, P.0. Box 116

So. Boston, Mass. 02127 
Tel. (617) 268-8764A

Savininkė: ALDONA ADOMONIENĖ 

Air fares subject to Government approvaL

NE SAVINGS
LOAN ISSOCIATION

B. R. PIETKIEVYICZ, Prez.

2555 West 47th Street Tel. LA 3-1083
PLENTY OF FREE PARKING SPACE

VAI *wrw~»a. SE6TAD. 9 v. r. Iki 1] v. d. — Trečlad. uždaryta 
VAUAPiUVa. anTRAU. Ir PENKTAD. — 9 v. ryto Iki 6 v. vak

P1KMAD. ir KETVIKTAD. — 9 V. r. iki g v. v.

6V20/® 5^^
Mokamas už 1 m. Mokamas už

certlfikatus. Investavimo
Minimum $1,000 sąskaitas

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 
Dividendai mokami kas 3 mėnesiai

už g m. 
certlfikatus. 

Minimum $1,000

GERA NAUJIENA!.! 
Žemiausios persiuntimo

ISlaldost!:
Jokia kita firma neturi žemes- 
nias persiuntimo kainas už 
Inter-Trade Express Corp. 
Dabar jūsų giminės gaus di- 
diesnę vertę, kaip niekada

anksčiau.
UŽSISAKYKITE DABAR 
TIK PER INTERTRADE 

EXPRESS CORP. 
GERIAUSIĄ DOVANĄ 

SIŲSTI

Į LIETUVĄ
SPECIALŪS RUBLIŲ

PAŽYMĖJIMAI
INTERTRADE EXPRESS 
CORP. pirmiausia pasakė apie 
tai, o jūsų giminės pritarė.
Su specialių rublių pažymėji
mais jūsų giminūs gali gauti 
viską, ką tik nori, už dalelę 
reguliarios kainos. Tai tas 
pat, kai jeitl j krautuvę su 
100 dol. ir už juos gauti 200 
dol. ar 300 dol. vertės prekių, 
o gal net daugiau. 
INTERTRADE EXPRESS 
CORP mielai |ums nemoka
mai prisius Įrodymą. Specia
lių rublių pažymėjimus galima 
paversti j reguliarus rublius 
aukščiausiu kursu.
SU PILNA GARANTIJA 
GREIČIAUSIAS 
PATARNAVIMAS 
Pažymėjimai pristatomi maž
daug per tris savaites. Vieno 
spec. rublio kursas yra $2.70 
TAS KURSAS APIMA VISKĄ. 
NF.RA JOKIŲ KITU 
MOKĖJIMŲ.
REIKALAUKIT MOŠŲ NE
MOKAMO ILIUSTRUOTO 
KATALOGO

Užsakykite Dabar. 
Užsakykite tik nėr 

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

125 East 23rd Street 
Penktas aukštas 

New York, N.Y. 10010 
Tel.: 982-1580

LABAI SVARBU
AUTOMOBILIAI
Pilnai garantuotas 
greičiausias pristatymas

Pasirinkite iš šių naujų 
modelių

ZHIGULI VAZ 2101
US $3785.00 

NAUJAUSIAS PAGERINTAS 
EXPORT MODEL 
ZHIGULI VAZ 2103

US $4335.50 
ZHIGULI VAZ 2102 
STATION WAGON

US $4168.75 
EXPORT MODEL 
MOSKVITCH 412 1E

US $3835.00 
MOSKVITCH 408 IE

US $3526.75 
MOSKVITCH 426 IE 
STATION WAGON

US $4002.00 
MOSKVITCH 427 IE 
STATION WAGON

US $4293.75 
NAUJAS PAGERINTAS 
ZAPOROZHETS ZAZ 068 AE

US $2751.00

REIKALAUKIT
SPECIALIŲ BIULETENIŲ 
SU AUTOMOBILIŲ 
PAVEIKSLAIS, 
APARTMENTAIS, 
NAUDOTAIS RŪBAIS 
SVEČIAMS IS USSR. 
REIKALAUKITE MŪSŲ 
SPECIALAUS BIULETENIO. 
MES TURIM 26 METŲ 
PATYRIMĄ 
ŠIAME BIZNYJE IR 
TAIP PAT TURIM 
TŪKSTANČIUS 
PATENKINTŲ KLIENTŲ.
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REDAGUOJA DR. S. ALIONAS

MOŠŲ JAUNIMO DŽIAUGSMAS
Musų jaunimas gauna daug 

pagyrimų ir taip pat nemaža 
pipirų. Taip jau yra gyvenime. 
Ne visi užsitarnauja pagyrų ir 
ne visi pagalių, bet viskas eina 
bendran katiląn to jaunimo, ku
ris labai džiaugiasi, kad vyres
nieji nebuvo tokie narsūs anais 
laikais, kai reikėjo mušti ruski- 
Tada visi viską darė daug kuk
liau, tada bėgo, net dulkės kilo. 
O jei dabar kas nors ir nuva
žiuoja pasižiūrėti, iš kur tada, 
taip sakant, skudurėlius nešė, 
tai ir dabar ten kovų neišvysto, 
labai kukliai pažiūri, parodo sa
vo turtelius ir pilvelius ir vėl 
sugrįžta tos kovos vesti.

Jaunimas kartais atvyksta į 
kokius nors mūsų susirinkimus. 
Dalyvavo stebėtojais Cicero, 
Marųuette Parko bendruomenės 
kautynėse, taip pat stebėjo Dėt 
roito LB susirinkimo karą. Jau
nimas žiūrėjo nuo prezidiumo 
stalo, iš vidurio ir galo salės ir 
džiaugėsi, kad jų tėvai ir sene
liai kovojo kaip'liūtai “Balso, 
prašau, neduok, sustok, prašau 
prie tvarkos, aš tik dėl tvarkos, 
jis rašinėjo į laikraščius melus, 
nepasiduok, oš išeinu, laikykis”, 
aidėjo salėje, ir visa tai labai 
džiugino jaunimą. Jis tiesiog bu
vo nustebintas močiutės ir ma
mutės, senelio ir tėvelio, tikriau, 
sakant, abiejų generacijų žyg-: 
darbiais. Ir suprantamas jau
nųjų džiaugsmas, nes, jeigu jų 
tėvai ir seneliai taip būtų ko
voję prieš bolševikus, tada bol
ševikai būtų buvę sumalti į mil
tus ir sudiev, Amerika. Kas gi 
būtų rašęs ten kokį bilių į Ame 
riką įsileisti lietuvius, jeigu jie 
būtų sumušę rusus.

Jaunimas buvo tiesiog nuste
bintas, pritrenktas ir sužavėtas 
tėvelių ir senelių šauniais kovos 
šūkiais, atsitraukimais, delega
cijų ir komitetų atstatymais, 
apstatymais ir pergrupavimais. 
Tiesiog joks Vytautas Didysis 
šitaip nepajėgtų kovos lauko 
komanduoti. Ėjimai, puolimai, 
pasitraukimai, užkirtimai, nu
vertimai, atstatymai apstaty
mai, žodžiu, šūviai ir spiūviai, 
tiesiog pritrenkiančiai veikė mū
sų jaunimą, nustebintą moder
nios kovos strategijų. Mūsų jau
nieji pamatė, kad taip skubiai 
bėgę iš tėvynės jų tėvai ir sene
liai toli gražu nėra tokie bailiai, 
kaip galėjo atrodyti iš visų pa
sakojimų. Mūsų jaunimas tie
siog buvo sužavėtas vyresniųjų 
kova. Jei ta kova būtų buvusi 
tokia žiauri anais laikais, ne 
vienas jaunuolis tiek tematytų 
Chicagą ar Los Angeles, kiek jų 
tėvai mato anuos savo gimines 
Sibire, tempiančius malkeles per 
baltą sniegulėlį.

Tiesa, jaunimas mato kovų 
Amerikoje ir universitetuose 
studentų tarpe, bet tos kovos 
jam atrodo visai paprastos, nes 
ką tu jaunam ir kvailam arba 
turtingam amerikiečiui padary
si. Jie kovoja iš pramogos, o 
mūsų tėvai ir seneliai kovoja iš 
patriotizmo. Todėl šitos kovos 
jaunimą baisiai gerai nuteikia, 
jie visai negali prileisti minties,

ję prieš okupantus, jų nė ženklo 
nebūtų likę.

Žodžiu, mūsų jaunimas yra 
pradžiugintas savo tėvų ir tė
vukų, mamų ir močiučių nepap
rastais žygdarbiais ir narsu
mais, bet ypač jis džiaugiasi, 
kad tie narsumai nebuvo paro
dyti prieš rusą, bent taip, kaip 
čia prieš savo brolį lietuvį. Ži
noma, tai neturi reikšmės, vis
kas Lietuvos labui. Juk ir Min
daugas ne kieno kito, o lietuvių 
galvas kapojo, vienybės siekda
mas.

Taigi malonu, kad mūsų jau
nimas pralinksminamas. Jauni
mas įvertina savo tėvus, kurie 
anais laikais tik todėl nekovojo, 
kad, laimėję prieš ruskius, ne
būtų patekę į Ameriką. Jeigu tė 
vai kovoja dabar, tai todėl, kad

čia kiekvienas lietuvis tapo 
Mindaugu ir siekia ko nors pa
našaus į A. Kairio "Karūną”.

Mūsų jaunimas linksmas, kad 
tėvai ir seneliai nesumušė ruso, 
nes tada jie būtų likę Pilviškiuo
se ar Žagarėje, Taigi, kas teigia, 
kad mes nemokame prieiti prie 
jaunimo, yra neteisus. Jis žiūri 
į mūsų kryžiaus karus ir Šoka iš 
džiaugsmo. Ir ką tu jam pada
rysi, ir reikia toliau jį linksmin
ti, reikia toliau kariauti, negi 
gali skriausti mūsų jaunuolė- 
lius, ypač šiais kongresiniais 
metais. . • ' J-U

Jaunimas dėkoja tėvams, už nebu
vusias kovas.

Spygliuotrniai sakiniai
E. Cinzo Raudonam arkly
— Pirmas ligai, antras karui, 

trečias senatvėje pasiramstyti.
— Rodos, Napoleonas yra pa- 

pasakęs, kad nuo didybės iki 
menkystės tėra tik trumpas 
kvailumo tiltelis.

— Šviesdami akmenį, suvy
niojame į vatą, o eidami į sve
čius, pasiteiraujame, ar esame 
laukiami.

— Meilė nėra vien tik pasi- 
laikymas už rankelių — joje 
glūdi ir fiziologinių pojūčių iš
tikimybė.

SŪNUS APIE TĖVĄ IR 
KRIKŠTO TĖVĄ

.. “Mano tėvas Liudas Gira nak
timis rašė protarybinius straips 
niūš, o mano krikštatėvis Anta
nas Smetona “sielojosi" dėl 
“tautos vienybės”.

V. Sirijos Gira, "Komunistas"

Spaudos apžiūrėjimas

Odė lietuviškam batui
Komunistinė Vilniaus “Šluo

ta” š. m. balandžio mėn. numery 
išspausdino vertą dėmesio kūri
nį apie lietuviškojo bato šlovę, 
kurį aptrumpinę perteikiame 
mūsų skaitytojams:

“Lietuviškas bate! Tavo šlovė 
pasiekė zenitą. Jeigu suklotume 
puslapius, kuriuose aprašytos 
tavo ydos, tai užklotume jais vi 
sos respublikos plotą su aria
mais ir neariamais naudmenimis 
naudmenimis bei melioruotomis 
pelkėmis.

Tavo atplyšęs padas šypsos iš 
televizijos ir dokumentinio kino 
ekrano.

O jeigu įrašytume į magneto
fono juostą visus pirkėjų skun
dus, keiksmus ir prakeikimus ta
vo adresu, tai toji juosta apsi
vyniotų apie Žemės kamuolį ke
lis kartus!

Tavimi — serijiniu, modeliniu 
ir kitokiu — spauda jau reko
menduoja kūrenti katilines, siū
lo apauti tavo gamintojus “iki 
gyvos galvos” ir 1.1. Bet tu tvir
tai laikaisi ir toliau kaupiesi 
sandėliuose, nepaisant atsikno
jusių kulnų, atsiklijavusių padų, 
išsišiepusių siūlių ir išsiviepusių 
auliukų. Išrėžtas iš kolūkio iš-

ir nėra jėgos, kuri tave privers
tų išsilaikyti ant pirkėjo kojos 
ilgiau kaip dieną lyjant arba sa
vaitę nelyjant.

Tavimi kaimynai Jelgavoje, 
Lydoje, Kaliningrade baido vai
kus;

Jeigu, vaikeli, neklausysi 
— nupirksiu tau lietuviškus ba
tukus, tada žinosi!

Ir vaikai klauso.
Gal ir be reikalo tave peikia, 

grėsmingai sandėliuose sukaup
tas ir plėkstantis lietuviškas ba
teli? Kai pilietis apsiauna tavi
mi, jo nekanda šuo, nespiria 
arklys, nebado ožys, jo lenkiasi 
dargi mažalitražinis automobi
lis.. Kitose respublikose tave ne
šiojantį pilietį neklausia paso — 
žino, iš kur svečias; milicinin
kai duoda špagato, padeda nu- 
kibilkščiuoti iki artimiausio suo
liuko. Norinčiam tave apsiauti, 
nereikia lankstytis, sagstyti ar 
raišioti. Tu vienodai tinki ant 
kairės ir ant dešinės kojos, prie
kiu ar kulnu. Tavimi apsiavusį 
nusikaltėlį sučiupti yra vieni 
niekai: nepaisant batų modelio 
ir spalvos, visuomet lieka nubė
gusio basų kojų pėdsakai. Ne
laimingųjų pirkėjų, žurnalistų,

Lietuvaite Kuboje
“Mano draugės, išgėrusios po 

porą “čerkų”, užsimanė dainuo
ti. Trys prancūzės prancūziškai 
-t- Alouette, trys anglės angliš
kai O my dariing, I love you, o 
aš užtraukiau solo lietuviškai 
Oi tu Kuba, tu Havana, nerami 
širdele mano, ir Kur tas bernu
žėlis, kurį aš mylėjau. Gidas, nu
girdęs negirdėta kalba minint 
Kubą ir Castro, palaikė mane 
tur būt arabe, nes priėjęs, pirštu 
grasindamas, prikibo prie ma
nęs, “arabi, arabi”, lyg aš muš- 
čiau ir Kubą ir Castro. Kadangi 
aš po “čeikos” buvau jau tru
putį drąsesnė, sakau jam. glu- 
šiau tu, aš ne arabė, o kanadie
tė, ir nešmeižiu Kubos, nei Cast
ro, bet giriu ir džiaugiuosi, kad 
čia viskas taip gražu ir man la
bai malonu. Su mimikos pagalba 
ir rankų gestikuliacija sušukau: 
Gracia Kuba, Havana! Sallut 
Castro! Gidas patikėjo, nusišyp
sojo ir mums visoms užfundijo 
po gerą stiklą grogo ir dar po 
cigaretę. Cigarečių rūkyti tai 
negalėjom nes .taboka juoda ir 
labai smirda kaip “machorka”.k. 

"NeprifcZaMsoma Lietuva”, 
nr. 20

AŠAROS IR SPEKTAKLIS
E. Juodvalkytė, rašydama 

apie A. Landsbergio “Penkių 
stulpų pastatymą universitete, 
primena, kad buvo nemaža aša
rų: “Atėjo ji šį vakarą verkda
ma”, “ji ašaras nubraukė”, “Aš 
kone pravirkau”, “po spektak
lio apsikabinusios verkėm”, “po 
pirmų mano žodžių ji pravir
ko”, “man kaskart ašaros by
ra”.

Ir ko buvo verkti, jei spek
taklis pavyko.

MEDICINOS MOKSLAS 
IR ALKOHOLIS

Medicinos mokslas tvirtina, 
kad, gerdamaį alkoholį, nepa- 
gydysi slogož. Bet medicinos 
mokslu irgi slogos nepagydysi.

ĮSPŪDINGAS TRĖMIMŲ
MINĖJIMAS ANGLIJOJ

*Wolverhamptono, Birminho- 
mo, Coventrio ir Gluocesterio 
Lietuvių S-gos skyriai visi bend
rai rengia Trėmimų ir M. K. 
Čiurlionio minėjimą.

Gros lenkų orkestras, veiks 
turtinga loterija, “kieti ir minkš 
ti” gėrimai ligi 11:30 v. Kas 
svarbiausia — daug pigesni, ne
gu kitur, šokiai iki 12 vai.” 

“Europos Lietuvis” Nr. 22

damasis atsiviepusiu padu ir 
mesdamas iššūkį spaudai: kas 
— ką?

Pasigailėk mūsų, bate, ir duok 
atsikvėpti. Apsiauk ant savo 
gamintojų, modeliuotojų ir pla
nuotojų kojų ir išvesk juos į ty
rus, kur paukštis neužskrenda, 
žvėris neužbėga. Padaryk šitaip, 
bateli lietuviškas, nes priešingu 
atveju laukia tavęs didžiausia 
gėda, kokios tik gali sulaukti 
atgrubnagių rankomis sukurtas 
kūrinys. Paskubėk, nes pirkėjai 
jau telkiasi į taikliojo spardymo 
komandas. Vartai — šiek tiek 
žemiau tavo gamintojų, mode
liuotojų ir planuotojų juosmens. 
Tikslas — spardyti tol, kol tavo 
atsivėpęs padas įsielektrins, 
įkais ir pats prilips be klijų, be 
rašymo ir ašarų.

Prie ko prilips — ar prie au
liuko, ar prie tavo gamintojo 
sėdynės — ne taip jau svarbu. 
Tegu nors vienoje vietoje paga
liau prilimpa Tai bus pirmasis 
poslinkis tavo reabilitacijos 
linkme”.

Aš rašalą 
Ilgiausiais 
Krypuoju 
Aš darbui

litrais laku, 
kaltūnais aplipęs 
lengviausiu taku. 
visokiam abuojas

Šlaistausi su savo kasta — 
Kol mano tėvelis darbuojas 
Būties problema išspręsta.

G. Demenolaas

pintas ant lėčiau ir sparčiau ju 
dančių konvejerių, tu guli ant 

kad, jei šitaip tėvai būtų kovo- [ prekystalių ir po prekystaliais,

augintų planinių ir viršplaninių karikatūristų, visuomeninių ir 
galvijų odos, iš savos ir importi-1 valstybinių 'kontrolierių sutelk- 
nės sintetikos, susiūtas ir suli-' tomis pastangomis tu esi atves

tas prie lemtingo klausimo: būti 
ar nebūti ?

Bet tu vyriškai laikais, šypso-

RUSŲ KOMUNISTŲ
BALSAVIMAI SLAPTI

Kaimietis nuėjo atlikti pilie
tinę pareigą — pabalsuoti. Rin
kimų būtlnės valdininkas pada
vė jam užlipintą voką ir liepė 
įmesti į rinkimų urną. Kaimietis 
pradėjo atidaryti voką.

— Ką tu darai ? —» šaukė par
tietis.

— Aš noriu pažiūrėti, už ką 
balsuoju, — sako kaimietis.

— Ar tu kvailas, — sušuko 
pareigūnas, — negalima, pas 
mus rinkimai yra slapti. 
“Reader’s Digest” 1975 m. birž. 

GERAS MUILAS
“Bet, gal būt, net dabar,

šiandien,
koks nors žmogus 
prakaituoja Texas

laboratorijose — 
išrasdamas tokį muilą, 
su kuriuo galima nusiprausti, 

sakykime — 
tris dienas į priekį”.

Danguolė Sadūnaitė, 
“Ateitis” 1975 m. 3

SVORIS IR AMŽIUS
Knygose mes skaitome, kad 

drambliai gyvena ilgiau už žmo
nes. Greičiausiai dėl to, kad jie 
niekada nesirūpina apie bandy
mą numesti svorį.
f'Reader’s Digest”; 1975 m. birž.

Medaliuoti ir nemedaliuoti šių laikų 
kovotojai.

Nėra jokio džiaugmo neturėti ką 
veikti, bet yra džiaugsmas turėti 
daug ką dirbti ir tačiau išvengti to 
darbo.

LB IR PRIVATŪS 
NESUTARIMAI

“Nesutarimų buvo ir mano 
tėviškėje. Mama norėjo parduo
ti vištą, o tėvas neleido, nes no
rėjo kiaušinių. Vis dėlto jiedu 
susitarė, o aš galėjau eiti gim
nazijom Dabar vyksta nesutari
mai viršūnėse. Atsirado kažko
kia “Reorganizacinė Bendruo
menė”. Kyla klausimas — kam 
turiu duoti auką? Greičiausiai 
niekam neduosiu, kol viršūnės 
nesusitarsi”.

K. Ginčius, “Tėv. Žiburiai”

ISTORIJA KARTOJASI
Po antro pasaulinio karo 1945 

m. vasarą anglų darbiečiai kon
servatorių ministerį pirmininką 
Churchilį išvertė iš valdžios, kad 
2-rą pasaulinį karą laimėjo be 
darbiečių.

1974 m. rugpiūčio mėn. ame
rikiečiai demokratai išvertė res
publikoną prezidentą Nixoną, 
kad pastarasis pabaigė karą 
Vietname be demokratų.

NEVERTA NUODYTIS

“Vienoje šeimoje, žinoma, bū
tų jaukiau, bet jei netelpame, 
patiems dėl to nuodytis never- 

i ta. Reikia atsisakyti chruščiovi
nių pranašavimų Ir chruščiovi
nės bato jėgos”

Vyt. Volertas

MEILES IŠPUOLIS
"Ačiū tau, didžioji rusų upe 

Volga! Mes, laisvo ir klestinčio 
Nemuno krašto pasiuntiniai, at
ėjome nusilenkti tau, mylimiau
sia Rusija, tau, brangi Maskva, 
visų mūsų bendra sostine. Mes 
ištikimai mylime tave, tu, Rusi
ja, išgelbėjai mūsų žydriosios 
tėvynės gyvastį. Ir jis, mano 
kraštas, neliks skolingas tau, 
Rusijos liaudie”.

E. Mieželaitis
■ ' r •;
IŠ SOVIETINES SPAUDOS

• — Išgėriau dar būdamas ne
girtas, todėl viską labai gerai 
prisimenu.

Kopūstų statinėje rastą 
naminės raugą sūnus suvertė 
ant senos motinos pečių. Milici
jai aiškinosi jis nekaltas, apie 
“naminės” raugą nieko fiežinąs.

KAVA IR PROBLEMOS

Prie kavos puoduko buvo 
sprendžiama daug problemų, 
dabar medicinos mokslas aiški
na, kad pati kava sukelia daug 
ligų ir problemų.

TIKRAS AMERIKIETIS

Vairuoja švedišką automobi
lį, į kurį pila arabišką gazoliną. 
Geria Brazilijos kavą. Bute Da
nijos baldai. Itališkas kostun 
mas. Rašo ant airiško popie
riaus su Japonijoj gamintu pai
šeliu. Dėvi Ispanijoj padarytus 
batus. Marškiniai pasiūti For- 
mozoj, Piet. Korėjoj ar Hong- 
Konge.

Dejuoja, kad nėra darbo ir pi
nigų, nes esą jie užsieniuose.

Mintys prakalboms 
pagerinti

— Mergina vyrą gali pagauti 
su veido pudra, bet su kepimo 
pudra gali jį išlaikyti.

— Gamta pasisikubino iš žmo
nių uodegas atimti, dabar kai 
kuriems prisiena liežuviais viz
ginti.

— Romantika yra bučiuoti 
mergina į akis, o realizmą kai { 
burną patenką dirbtinė blakstie
na.

— Tribūnoje nebūtina daug 
kalbėti, tik būtina daug pasakyti.

—r Tikras draugas nepavydi, 
bet padeda ir tada, kai mums se
kasi.

— Pačiai tautiškiausiai pran
cūzų dailei atstovauja Renoiro 
nuogos mergos.

Dail. V. Vizgirda

— Gerti tada ir pieno stiklas 
bęi stiklelis vyno.

Dr. J. Adomavičius

ŽMONOS PADĖKA
— Kings Lynn, Anglijoje, mū

rininkas Aleksander Michell, 50 
metų amžiaus, žiūrėdamas ško
tiškų komedijų televizijoj, juo
kėsi 25 minutes ir nuo juoko 
mirė. ' Žmona pasiuntė televizi
jos stočiai nuoširdžiausią padė 
ką, kad stotis darė jos Aleksą 
laimingą iki paskutinės jo gyve
nimo minutės.

“Chicago Sun-Times”

— Telyčios bliovė, o šėrikas 
garsiai knarkė. ‘Šluota’*

“Bet režisieriaus žodis atrodo 
į dangų ir Antanas šiąnakt bu
čiavo Gražiną, kaip reikiant. Jo
nas labai gerai šiąnakt suvai
dino. Eglė Juodvalkytė

— Jau ne pirmą kartą prieš 
New Yorko parodas, kaip iš ožio 
rago, iš anksto pylėsi reklamos 
apie organizuojamas parodas. 
Nežinia, kam tie skelbimai buvo 
skiriami, dailininkams ar visuo
menei, kad laiku nusiblizgintų 
batus į parodos atidarymą.

Dail. V. Vizgirda

ĮTARIMUI IŠVENGTI
Jauna pora keliauja į povestu

vinę kelionę, ir jaunoji žmona 
aerodrome sako:

— Žinai, Pauliau, nenoriu, kad 
žmonės suprastų, jog mes jauna
vedžiai.

— Gerai, atsako Paulius, — 
tada paimk nešti didįjį lagami
ną.

SUNKUS PASIRINKIMAS
— Nežinau ką daryti, — sako 

medicinos studentė savo drau
gei, — ar studijuoti mediciną ir 
būti panele daktare, ar baigti 
suktis prie docento ir būti ponia 
daktariene.

NEPALAIKO
Guodžiasi, verkšlena,

skundžiasi be saiko,
kad jo niekas, niekad, niekur

nepalaiko.
O visų keisčiausia, kai prie

lūpų kelia, —
niekas nepalaiko jam... pilnų

stiklelių.
Be saiko svetingiems
Saviems dažnai mes — špygąl
O mieliems sveteliams 
storiausiai sviestą tepam ant

riekės,
pamiršę, kad svečiai vėl

išsiruoš į kelią,
o su savais gyvent fr dirbt raikės.

P. Raščius

LAŽYYBOS

— Buvau susiderėjęs su žmona 
iš 5 dolerių, kad per savaitę nu
mesiu 5 svarus. Bet po savaitės 
numečiau tik 5 dolerius, — guo
dėsi nutukėlis kaimynui.

— Dešimtukai yra doleris 
to, kai iš jo atskaito 
čius.

P°
visus mokes-

VAISTAS
Jei jauti, pilieti, kad velnias apsėda 
Ir stengias tau dūšią į peklą nujoti, 
Nereikia liūdėti, ilgai abejoti,
O gydyt pradėti tik kleckais tą bėdą.
Jau mokslas ištyrė naudingą veikimą 
Lietuvišką klerką, geriausios virėjos, 
Ir žmoniškai siūlo laikytis Idėjos — 
Tik kleckais tvarkyti velniu apsėdimą.

T. Aškas
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