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Kertine parašte 
Sąri BeHow apie disidentus, 
Rytų Europą ir Sovietų Sąjungą 

Amerikiečių rašytojas Saul Bel-
low, 1976 metų Nobelio premi
jos laureatas, "Literatūroje ir me
ne" ^pristatomas kaip aštrus Ame
rikos visuomenės kritikas, ger
biantis didžiuosius 19 amžiaus ru
sų rašytojus ir rašantis plačia
jai publikai, o ne elitui. Visa tai 
yra teisybė — Bellow'ui tinka 
prancūzų egzistencialistų nukal
tas "užsiangažavusio" rašytojo 
terminas. Tačiau "Literatūra ir 
menas" praleidžia nepaminėjęs 
Bellovv pažiūrų Rytų Europos ir 
komunizmo atžvilgiu. Tos pažiū
ros gi yra labai svarbi jo gilaus 
visuomeniškumo ir "pilietišku
mo" dalis. 

Saul Bellow nuo pat anksty
vųjų savo literatūrinės karjeros 
dienų nuosekliai pasisakė už pil
ną žmogaus teisių įgyvendinimą 
Rytų Europoje bei Tarybų Są
jungoje ir protestavo prieš tų 
teisių pažeidimą. Kai tik Ameri
koje įsisteigdavo koksai komite
tas disidentams ar menininkams 
ginti — Panovų, Bukovskio ar 
Sacharovo pagalbai —jo narių 
sąraše visad iškalbiai rikiuodavu
si ir Bellow'o pavardė. Pastaruo
ju metu jisai įstojo į "Committee 
on the Present Danger' — Komi
tetas dabartiniam pavojui svars
tyti, kurio pareiškime apie Ame
rikos ir Tarybų Sąjungos ianty-
kius taip rašoma: 

"Mūsų valstybei, pasaulio tai
kai ir žmonių laisvės reikalui 
grasa pavojus. To pavojaus pa
grindinė versmė yra Sovietų Sa-
jtmgos pastangos užimti domi
nuojančią poziciją, pagrįstą iki 
šiol nematytu ginklavimusi. So-
vietų Sąjunga nepakeitė savo il
gamečio tikslo dominuoti pasau
lyje iš vienintelio centro — Mask
vos. Ji ir toliau atkakliai išnaudo
ja kiekvieną progą išplėsti savo 
politinę ir karinę įtaką po visą 
pasaulį . 

Saul Bellow nuomone, "Vaka
rų laisvuosiuose kraštuose" ne-
pakankamai rūpinamasi Tarybų! 

KAZIO VARNELIO KŪRYBA IR JO LITU #*al TIKOS RINKINIAI 
JUOZAS PRUNSK1S 

Dail. Kazys Varnelis šiuo me- į Geometrinis abstraktas 
t u laimi visų dėmesį dėl dviejų i 
priežasčių: jis susilaukė aukš- į Tik dabar čia jis atsiskleidžia 
to įvertinimo lietuvių daili-!nauju žanru, pasinešęs į geo-
ninkų tarpe paskirtąja jam Lie- j metrinį abstraktą, kuris išreiš-
tuvių fondo ir drauge Lietuvių į kia dabartinės architektūros ir j 
bendruomenės 1000 dol. premija 
už savo kūrybos darbus ir, an
tra , vasario 25 d. jis sulaukė 
60 m. amžiaus. 

Kalbant apie jo amžiaus su
kaktį, reikia prisiminti, kad yra j 
gimęs Alsėdžiuose ir kad iš sa-> 
vo tėvo, žemaičio dievdirbio, j is ; 

yra paveldėjęs tris geras savy
bes: meno talentą, religinės kū
rybos pamėgimą ir branginimą 
visa to, kas lietuviška. 

Pagrindinių meno formų nuo
voką gavęs iš savo tėvo liaudies 
skulptoriaus, jis meno studijas 
ėjo Kauno Taikomosios dailės 
institute, jas gilino, baigdamas 
Vienos Dailės akademiją. 

DieT-cUrbie sūnų religinio me
no pamėgimas nuvedė į Bažny
tinio meno muziejų, kur jo su
gebėjimai iškėlė jį į direktoriaus 

meno sintezę. Tai konstrukty
vizmas, aštriabriaunė tapyba, 
tai optinės vizijos, kur akis su
randa tai žvaigždes, tai kvadra
tus, kur net kubi^tinės formos 
nėra sustingusios, o akį žavin
čios savo švelnių niuansų slink
timi, kur nėra stagnacijos, o 
tarsi amžinas tų gyvų abstrak
tinių geometrinių elementų ato
minis knibždėjimas. 

Nenuostabu, kad jo tokia iš
radinga ir savita kūryba susi
laukė aukščiausio įvertinimo, 
premijų Chicagos Meno institu
to ir kitose pamdose, ir tai 
jam atidarė vartus į meno dės
tytojus Chicagos miesto kole
gijose, kur jis neseniai pakel
tas į pilno profesoriaus laipsnį. 

Barokinė choreografija 
Jo kūriniai jau yra patekę j 

postą. Lankydamas Žemaitijos j Mikvaukės. Iowos miesto, Dart-
kaimus, jis rinko religinio ir į moutho kolegijas, Acrono Meno 
kitokio liaudies meno senienas, j instituto ir kitus muziejus. Jo 
fotografavo senovės kultūros! darbais rodo gražų susidomėji-
paminklus. o atvažiavęs į Nau-1 mą studijiniai veikalai apie me-
jąjį Pasaulį ir pakviestas į pir- \ ną. Net nucsrabu: kai mes jo 
maujančią Daprato bažnytinio naujuose geometriniuose abs-
meno studiją, vėliau įsteigęs traktuose nebeįžvelgiame lie-
ir savo tokią pat studiją, ėmė tuviškų dailės bruožų atgarsių, 
vitražais, mozaikomis, naujai J a n van Marck. Kanados meno 
sukurtais altoriais, mo'nstranci- žurnale "Artscanada", įdėdamas 
jomis, žvakidėmis puošti šven-' n e t keturias Varnelio reproduk-
toves Clevelande, Chicagoje, c iJas, lygindamas naująją jo 
Putname. Marianapoly. Hins- kūrybą su barokine choreogra-

įžvelgia joje sintetinius 

. 

Dailininkas prof. Kazys Varnelis savo studijoje 

fija. 

Jiems šis rankraštis įdomus. 
Juk čia ir lietuviški Ruigio ran
ka rašyti lydraščio žodžiai: 
"Ar tiks, ar netiks, imk meiliai 
tatai, jei darbas nevertės, par-
tiųsk čionai". 

Čia pat pirmojo Krokuvos 
i paustuvininko išleista Guanini 
kronika — Lietuvos istorija iš 
1578 m. 

Stebiesi, skaitydamas Schu-
etzo kroniką — Prūsų istoriją, 
kur pirmą kartą užfiksuota 
Pilėnų gynėjų tragedija veika
le, išleistame 1549 metais. Be 
jo gal mes nė nežinotume he
rojiškos Margio žmonių aukos. 

Varnelio lobyne yra ir Koja-
lavičiaus istorija, ir Kraszews-
kio Vilniaus istorija, ir Liauter-
bacho kronika, ir Dlugošo abu
du tomai, ir Hartknocho "Polo-
nica" su gausia medžiaga apie 
Lietuvą, ir -Sohlozerio Lietuvos 
istorija, kuri buvo pirma kregž
dė svetima kalba (vokiečių) 
apie Letuvą, neskaitant anks
čiau pasirodžiusiu lotynų ir len
kų kalbomis. 

Čia yra ir garsusis Vilniau* 
į universiteto auklėtinio K SUnes-
* navičiaus veikalas **Arf5s masgt 
j nae arti'.eriae", Amsterdame 
I išleistas 1650 m., su lietuvio su- , 
kurtais net ir raketų braižiniais. 
Lietuvis trimis šimtmečiais bu
vo pralenkęs vokiečius. Ne vel
tui britai dabar išleido šio vei
kalo faksimilę ir vertimą j an
glų kalbą; ji iš^vertė ir pran
cūzai, ir vokiečiai, sudedami 
abi da'is. 19^1 m, Keista ir 
Lietuvoje. Varnelio turimas 
egzemp'iorrae — iš Berlyno 
karališkos bibliotekos. Net Vil-
liaus univ. Ivrblioteka šio vei-paisant jo plataus pasiruošimo jo surinktos mūsų raštijos is 

ir patirties mene, Kazio Varne- į torinius. ku'tūrinius lobius, ne-; ^alo pirmos laidos neturi. Daug 
lio išskirtini talentai nebuvo gali suvokti, kuo reikia la-' v a r n e l įo turimu knygų n ė r a 

pažinti iki paskutinių kelerių biau stebėtis ar Varneliu, dai-
metų, kada jis susiiauKe tokio j 

Kazvs 
dale. Bene dauguma mūsų JAV, 
lietuvių vienuolijų, šventovių jo j archaiškos lietuvių kalbos bruo-, pasisekimo parodose . 
meniškai atbaigtos, vis įvedant j ž u s ' tam t i k n * taxi^i atgarsį, i Varnelis savo tapyboje parodė, 
ir modernaus stiliaus originalu-! Vokietijoje išleistoje kny- kaįp be galo įvairūs tie paprasti 

goję "Galerie der neuen Kuen 

Nobelio literatūros premijos 1976 
metif laureatas, Amerikos rašytojas 
Saul Bellow. 

Sąjungos karine grėsme ir žmo
gaus teisių pažeidinėjimu Mask
vos įtakos sferoje. Savo pernai iš
ėjusioje knygoje "I Jeruzalę ir at
gal" jisai cituoja Tarptautinės 
amnestijos organizacijos praneši
mus apie politinių disidentų 
"desperatiškas kančias" tarybi
nėse darbo stovyklose. "Kiek apie 
tai žinoma Vakaruose?" klausia 
jis ir atsako: "Informacija ran
dama dienraščiuose. Mes esame 
informuojami apie viską. Mes 
nežinome nieko... Vakaruose mū
sų budrumas dėl kažkokios pa
slaptingos priežasties ateina ir 
praeina. Mes suprantam padėtį, 
tai mus trumpam uždega, bet vi
sa tai vėl išblėsta. Kartais aš įta
riu, kad pats esu baisioje hipno-
tinėje įtakoje —žinau mūsų lai
kų baisybes, ir nežinau jų". 

Todėl Bellovv'ui didelį įspūdį 
padarė Tarybų Sąjungos disiden
tai: Solženicinas, Siniavskis ir ki
ti. "Kas man juose patinka", ra
šo jis, "tai jų budrumas. Palygi
nus su jais, mes atrodom labai 
apsnūdę". 

ir modernaus stiliaus original 
mą. ir lietuviškos dailės puošme
nis, ir nenutolstant nuo priimtų 
meno tradicijų. 

Gal pripuolamai ,bet jis ir ap
sigyveno šv. Jokūbo gatvėje. 
Chicagoje šventų gatvių mažai, 
bet jis tokią susiradęs čia įsi
kūrė: 441 W. St. James. 

Cia ne privatus butas, o tie
siog meno muziejus. Niekur 
nepamatysi taip originaliai, sa-

ste" parinktas reprodukcijai 
K. Varnelio vadinamo Op-me
no ' 'Labirintas", išryškinant 
jo optinį turtingumą ir sekan
čiame puslapyje lyginant su 
Albrechto Duererio "Septyniais 
mazgais". 

Chicagos universiteto prof. 
H. Haydon, aptardamas Varne
lio kūrybą -'Lmanus" žurnale, 
straipsnį pradeda! "Nėra abejo-

vitai išpuoštų sienų, kaip čia jo, j nės, mažai yra tokių kaip jis vi-
tik jam vienam būdingais kū- { siškai pasišventusių savo menui, j 
riniais. I dirbančių tyliai ir i lga i . . . Ne- i 

moduliavimai gali būti" 
Pagaliau pabrėžia, kaip išsi

skiriančiai žymus jo monas ir 
kaip jis kiekvienam padeda 
atrasti gyvybinį įvairumą šių 
dienų visur besireiškiančiuose 
mechaniškuose pasikartojimuo
se. 

Istoriniai raštijos lobiai 

Suminėjome, kad dail. Var
nelis iš savo žemaičio tėvo yra 
paveldėjęs meilę visam tam, 
kas lietuviška. 

Kai jo bute pradedi sklaidyti 
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lininku, ar Varneliu lituanisti
nių retenybių kolekcionieriumi. 

Lentynose, kurias laimina 
čia esantis jo tėvo išdrožtas 
Rūpintojėlis, sustatyta apie 200 
rečiausių leidinių, per įgudusius 
agentus — antikvarų specialis
tus už tūkstančius do'erių Įgytų 
iš Muencheno. Frankfurto, Lon
dono, New Yorko, Paryžiaus, 
Vienos ir kitų antikvariatų. Ten 
jis tiek gerai pažįstamas, kad, 
atsiradus kuriai lituanistinei 
retenybei, iš Europos kultūri
nių centrų jam pliekia telegra
mą į Chicagą. 

Stebiesi žmogus, čia sklaidy
damas pusantro tūkstančio kai
navusią Stryjkowskio kronikos 
pirmą laidą, kurios dabar pa
sauly tėra išlikę gal tik 3—4 
egzemplioriai. Juk tai 1582 m. 
leidinys, spausdintas Karaliau
čiuj, pirmą kartą panaudojant 
spaudoje meno raižinį paties 
S! ryjkowskio portretui. O koks 
rišimas — nuostabūs viršelio 

ornamentai, su meniškais pa
veikslais. 

Ruigio rankraštis 
Čia paimi į rankas Ruigio 

rankraštį. Pabrėžiame — rank
rašti, iš 1702 metų, unikumą 

knygų 
nė vienoj Listnvos bibliotekoj. 
Fotostatinėmis nuotraukomis, 
mikrofilmais Varnelis praturti
no kai kuras mokslo institu
cijas. 

Pas Varaelį galima užtikti 
Herberšteino kroniką, kur ap
rašyta jo keltonė j Maskvą per 
Lietuvą 1549 m., kai jis buvo 
pietumis vaišinamas dar Trakų 
pily. šiame veikale yra anks-

I tyviausias IRytų Europos ir 
| Lietuvos žemėlapis, seniausi 
į stumbro ir tauro vario raižinių 
! naveikslai. 

Rubenso paveikslas 
lietuvio leidiny 

Varnelis įsigijęs Sirokomlės 
pilną raštų rinkinį, Vokiečių 
Mažosios Lietuvos literatūrinės 
draugijos metraščių komplektą, 
Juškos dainų originalią laidą, 
Lelevelio rašus. Halėj 1730 m. 
spausdinta Haacko lietuvių-vo
kiečių k. žodyną, Rėzos vokišką 
Lietuvių dainų pirmą leidinį, 
Mielkės liet. kalbos mokslą, Bal-
tramaičio bibliografiją, vokišką 
lietuvių ulonų pulko istoriją iš 
1886 m.. Sarbievijaus poezijos 
rinkinį, su Rubenso pieštu titu* 
liniu puslapiu, o taip pat Vil
niuje išleistą Sarbievijaus poe-

kainavusį 4!2 tūkstančio. Tą ziją su pamokslo tekstu, 1636 
lietuvių kalbos studiją įgalino j m. perkeliant šv. Kazimiero 
įgyti nuostabi, tyli, geraširdiš
ka dr. M. Vyganto savanoriš
kai ištiesta ranka, tik su viena 
sąlyga: "Tegu ta knyga bus 
atvira naudotis lietuviams moks-

kūną. 
Žemėlapių kolekcija 

Kazio Varnelio darbu paroda Mihvaukee, Wi*Cn D*M» ~-^«jttJa (Art Caatar) 1975 aaetai* Nuotr. Jaao DGV><KOO .*ttu>it«unfi' 

O koks nuostabus senų Lie-
ivos žemėlapių rinkinys, Var-
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KAZIO VARNELIO 
KŪRYBA IR JO 
LITUANISTIKOS 
^PflCINIAI 
(Atkelta iš 1 psl.) 

nelio pastogėje. Dar didžiosios 
kunigaikštijos žemėlapiai ranka 
nuspalvinti. Venecijoje išleisti; 
senovės Europos žemėlapiai su 
Lietuva nuo Baltijos iki Juo
dųjų jūrų: Ptolomiejaus atla
sas su Lietuva, kunig. Radvilos 
žemėlapis. Vilniaus vaizdai iš 
1579 m., Lietuvos ir Žemaiti
jos žemėlapiai. Par>žiuje išleis
ti. Prūsijos žemėlapis. Yra ir 
būdingas Rusijos prieš 1795 m. 
padalinimą išleistas žemėlapis, 
kur Lietuva jau įjungta j Ru
siją. Panašiai i r prieš dabarti
nę okupaciją Maskva yra iš
leidusi žemėlapius su Lietuva, 
įjungta j Sovietų Sąjungą. Tie 
apie 200 žemėlapių tai istorinė, 
dokumentinė, meninė medžia
ga, visokeriopai mums brangi. 

Dail. Varnelio buto sienų, ne
puošia joks jo pieštas peizažas, 
čia nėra figūrinės tapybos, o 
vi^ai jo geometrinių junginių 
mirguliuojantieji žaismai. Nuo 
grindų kyla aukštos medžio i r 
kitokios panašaus modernaus 
stiliaus skulptūros. 

mijos didvyrį. Pasiunčiau kon- Į 
žodžio: 
kursui. Buvau tikras, kad premi-1 
ja bus mano, ir tik bereikėjo nu
spręsti, kaip tuos pinigus sunau
doti. Terminui _artėjant . , atėjęs, 
aiškas: novelė nebloga, šiaip ir 

taip, tik, gaila, premiją laimėjo 
f rlaug geresnė. Ten toks. sako, 
j tau- gal nepažįstamas Kazys AJ-

mėrias... Pažaliavęs Kęstutis iŠ 
pykčio. Manęs, kad : čia "gryna jo 
diskai mlna?i j a, nes nesąs skautas. 
Bet, kai novelę perskaitęs, pyk
tis praėjęs. Cia tik. viena K. Keb-
lio kalbos detalė. Iš jo "pasigy-

! r imų" ir "nusivylimų" ir "atlei
d imų" publika kvatojo daugelį 
kartu. 

Kertine paraštė 

Kazio Varnelio parodos detale lov.a City. Ia., Dailės muziejuje 1976 metais 

Kolekcija apie Čiurlionį 

Bet jis domisi plačiomis me
no sritimis. Bibliotekoje gausu 
įvairiausių meno albumų ir lei
dinių, gautų iš įvairių pasaulio 
kultūros centrų, net ir pietų 
Afrikoje išleistas lietuvio dail. 
Pr. Domšaičio albumas. O ko
kį platų rinkinį leidinių apie 
Čiurlionį jis beturįs! Kai kurie 
meno specialistų leidiniai čiur-

ankstesniu už Kan

kalų pas VarnelĮ gausu. Visos 
knygos dailiai Įrištos, celofino 
danga apsuptos. Visur ideali 
tvarka, matyt, ne vien daili
ninko, o ir jo žmonos Gabrie
lės palaikoma. Tos dailiai len
tynose išrikiuotų leidinių gre
tos taip patraukliai atrodo, kad 
net nė Varnelių sūnelis Kaziu
kas . 9 m., jokių ardančiu pa
taisų neįneša. 

laiko 

ieško 

Muzia^nės relikvijos I aš ir turėsiu po ranka kolekci-
' Tas, naudingas L r.-tu vai, — kal -

Pakiaustas. kas paskatino M j o d a i l . va rne l i s pabrėždamas 
tiek lėšų. energijos skirt i šioms j i r ^ k a d e g ą g i a b a i d ė k i n g a s 
lituanistinėms retenybėms rink- j t i e m s > i w i e v i e n o k i u a r k i t o k i u 
ti, dail. Varnelis aiškino: Į b M u p r i š i d ė j o p n e vieno a r ki-

—Juk dabar mums geriausia j to užmojo realizavimo, suminin t 
proga j as telkti. Lietuvoje esan
tieji juk negali. Mums. čia bū
nant, y ra tiesiog pareiga visa 
tai kaupti, išplėšti iš svetimų 
rankų. Šimtmečiais svetimieji 

Kaziui Alrnenui, matyt, Kęstu-: 
čio Kebiio kalba labiau patiko, 
negu mums, publikai. Gal net ir 
papirkęs buvo, kad taip kalbėtų. 
Ir jo pirmos dešimt minučių pra
ėjo, besigiriant, kad esąs inžinie
rius, ir įtikinėjant branduolinės 
inžinerijos pranašumą prieš li
teratūrą. Kai apie inžineriją ap-
sibodo, tai dar pasišaukė socio
logus, psichiatrus, psichologus, 
net kompiuteriais apsistačiusius, 
kurie" i rg lsavo sugebėjimais lite
ratus iš pasaulio arenos šauoj.?. 
Tad ko gi mes begalėjome Įsukti 
iš Kazio Almeno — literato? A, 

(Atkelta i š 1 psl.) 

"Kokie yra pagrindiniai faktai 
apie Rusiją ir Rytų Europą", 
klausia BeIIow savo knygoje "f 
Jeruzalę ir atgal". "Jie gali būti 
suvesti į kelis žodžius. Komu
nizmas iki šiol tesugebėjo suktir-
ti policines valstybes. Kai kai' ar-
sako, jog laisvė ne taip svarbi, 
kaip lygybė, meciž' :~'s saugu
mas ir darbo klasės gerbūvis. Aš 
girdėjau tokius "atsakymus. Visai 
neseniai juos dažnai kartojo in
dų intelektualai, kurie teisino 
Indiros Gandhi represijas". 

"Tie, kurie pažįsta totalitariz
mą", rašo Bellovv, "klausia, ar iš 

viso kada Vakarų liberalizmas 
supras jo pavojų? Čia Solženici-
nas. įžiūri Vakarų dvasinę krizę". 
Paties S. Bellow'o nuomonė šiuo 
krausimu panaši į Solženicino. 

S. Bellov'o požiūris į Rytų Eu
ropą derinasi su pagrindinėnlis 
jo literatūrinių kūrinių temonus 
ir vertybėmis. Nobelio premijos 
įte'kimas jam buvo taip moty
vuojamas: 

"Saul Bellow sukūrė portretą 
žmogaus, niekada nenustojusio 
tikėti, jog gyvenimo vertė matuo
jama savojo orumo pajautimu, o 
ne pasisekimu, ir nepraradusio ti
kėjimo, kad pagaliau triumfuos 
tiesa". K 2 . 

T«L PR 8-8229 

DR. ANKA B&UUNftS 
AKIŲ. AUSŲ. NOFIEP IR 

GėRKLES LIGOS. 
2858 W*st 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

DR. K. 8 . BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 

Ginekologine Cbtrorgtja 
6443 So. PulaskJ Road (Cnmford 
Medical Boilding). Tel. LU 5-8446 j Vai. pnnnad., antrad.. <-

penktad. nuo 12-4 va. r>ir>* 

TeL ofiso Ir boto: OT..vmnle 2-41 S-
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1443 So. 50th A ve.. Cicero 

Išskvrus tre«'->.. " 
Šeštadieniais 12 ik* < 
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DR. WALTER J. KIRSTUK 
(Lietuvis gydyt«w«-> 

S925 West 59tli str~>: 

ap tiko ^ s k ą plėšė 15 Lietuvos. Juk ta i 
muziejinės relikvijos. Kaip Va-

lionį 
«8ngkj abstraktizmo pradininku. 

I r naujųjų lituanistinių vei-f tuvos herbu. 

O dail. Varnelis vis 
naujenybiiĮ. Neseniai 
naują šaltinį — Švediją. 
gavo originalius rankraščius į I1Kanas saugoja šventraščių kiniai vertingesni, kaip tie e rd 
Lietuvos dvarų inventorių iš originalus, taip cia mums sven- vūš namai, kurie juos priglau 
pirmų po 1795 m. padalinimo « ^ ^ f ^r apie Lietuvą ^ ^ ^ n u o l a t i n ė d a i L V a r . 
K * ^ rastai ir dokumentai. Jei kada ,. . . . . . . . . 
metų. Cbieagoje susekė porce- U ^ ^ ^ ^ turėsime po ran- n e i i o n n k t u u ^ J K U T M , pa roda 
lano vazas. Lietuvos - Lenki- į £ a ciokumentinę žemėlapių me-> **" k u r y r a J ° a t > vė . kurioje t a ip 
jos karalijoje gamintais, su Le-> dziagą. parodyti, kokios žemes į gausiai t rykšta jo kūrybos t a -

štai, prieš savo kūrybą pradeda-1 
. . . . . v. • i , T- į P r i ima ligonius pagal susitarimą 

m a s , VIS de l tO p r i p a ž i n o , k a d l l - Je i neatsiliepia, skambint i 374-8004, 
teratai už visą armiją visokių lo- j 
gų žmogų ir gamtą aprašo kiek 
gražiau. Dar 5f tą paaiškino ir 
apie pramoginę lektūrą. Ta i vis, 

čia a. a. fcan. F. Kapaeiaus i r 
dr. J . Gedaiigo pavardes. 

Man nebuvo zbejonės, k a d * t u r būt, dėl to, kad pateisintų 
vienas dail. Varnelis yra sutel
kęs daugiau pagrindinių Lietu
vos senienų, kaip gal mes visi 
kiti išeiviai drauge. Jo šie rin-

7 * ' siejasi su Lietuva. "Tai va, t a ip Į lento vaisiai. 

Pastabos apie du literatūros vakarus 
Su Tomu Venclova Ann Arbore 

Susitikimo vakaras įvyko Uni-
versity of Michigan Rackham 
rūmuose 1977 metų kovo 18. 
Bengė Rusų ir Rytii Europos stu
dijų centras su JAV Lietuvių 
jaunimo sąjungos Detroito sky
riumi. Vakarą "dviem ar trim 
žodžiais" angliškai pradėjo . so
vietų disidentas, poetas Josif 
Brodskij. Jo įžangoje beveik kiau
rai lietuvišką auditoriją paglostė 
nusistebėjimas, kad tokia maža 
tauta pagimdė tokį didelį žmo
gų (Tomą Venclovą). 

Pora žodžių lietuviškai įžangai 
išėjo is Kęstučio Kebiio burnos. 
Pasidžiaugęs, kad Tomas Venclo-
va saugus ir laisvėje, prisiminė, 
jog prieš šešis mėnesius Xew 
Yorke klausęs Viktorijos Skrups-
kelytės paskaftoš apie Tomo 
Venclovos kūrybą ir nė nesva
jojęs, kad taip greit teks su juo 
susitikti. 

Pats Tomas Venclova prabilo 
trečiuoju. Nors. lietuvius papra
kus pakelti rankas, paaiškėjo, 
jpg nelietuvių butą tik keleto, 
pastabas apie savo poeziją vers
ti i anglų "kalbą pakvietė K. Keb-
fi. Pirmasis eilėraštis esąs skirtas 
Stalino kacete žuvusiam poetui 
Mandelštamui. Ji kolegė (Lyn 
pplfin) skaitysianti angliškai, 
paskui f Josif Brodskij) rusiškai 
II pagaliau Jis pats — lietuvišką 
jjrijjnalą.. Antrasis eilėraštis skai
tomas angliškai, lenkiškai ir Tie-
ttrv/Tskai, o vist kiti (dar bene as-
ųiOnf) tik angliškai ir lietuviš
kai. 

Ką prie Šios protokoliškos me
džiagos Ja r pridėjus? Gal tai, 
kad po poezijos rečitalio pasiū
lius poetai teikti klausimus, at
sirado tfi'i paiclausėjos; kad visą 

Jatmimc są-
dekojo Det

roito skyriaus pirmininkė Violeta 
Abariūtė5 o Bužiį ir Rvtu, £urc-

ALFONSAS NAKAS 

pos studijų centro vardu — stu
dentė latvaifė, kurios pavardės 
nesužinojau, ir kad arbatos-ka-
vos-sakhjmvnų sesijos metu lai
mingieji dar Tomą Venclovą spė
jo rankos, paspaudimu ar inty
mesniu žodeliu pasveikinti. 

Jei klaustumėte. kaip patiko 
Tomo Venclovos poezija, nega
lėčiau atsakyti. Niekada anks
čiau negirdėtas eilėraštis, tai dar 
pikčiau, negu pirmą kartą r ;u-
soma dainos melodija. Juoba, kad 
čia nebuvo nei ' Maironio eilių 
aiškumo, nei Henriko Kačinsko 

(beveik šateno) plaukais. Kalba 
išskirtinai greitai plonu tfalsu. 
Nervingų judesių. Būtų galima 
dar pora plonybių, bet užteks. 
Čia buvo Tomas Venclova — 
žmogus, koki įsivaizdavau nema
tęs ir kokį pamačiau dar savo. pOr 
ezijos neskaitantį. - ** 

Bet man užvis įdomiausias To
mas Venclova — poetas savo po
ezijos skaitymo ekstazėje. Dabar 
jau jis nieko bendro nebeturi nei 
su publicistu, nei su tik ką api
būdintu piliečiu. Kai atėjo eilė 
jam skaityti savo eilėraštį, galva 
paniro, veidas sustingo, akys be
veik visiškai užsivėrė ir nė karto 
į publiką nesužiuro. Ann Arbore 
jis daugiau deklamavo, negu skar-

Tomo Venclovas skaitymą die-
vinte dievino. 

Man asme-iškai Ann Arbore 
labiausiai pa:iKo poetės Lyn Cof-
fin interpretacija. Pas ją nebuvo 
nė lašelio patoso. Skaitė, tartum 
prozą, laikydamasi skyrybos 

skundėsi ne viską 

interpretacijos. Cia paaiškinimui tė> b e t J ^ į ^ f e per visą rečita-
reikahuįą simboliai. Į poettrtįĮjį b u v Q s a v i n u ž s i v e r ę s i r & p ^ 
šilką įsupta filosofija. Gal kiek j r a k a r t u blykstelėjo.siauri jo dikiu 
aiškiau būni buvę. įei knygele,! r t loŽeIiai. Balsas visiškai pakito 
iš kurios poetas skaitė, būtu tr 
kiekvieno klausytojo rankose. Ir 
tai tik — gal. O jei aplamai 
viską keliais žodžiais vertinti, tai 
— ilgesys, pesimizmas, kančia. 

J poezijos vakarus einame ne 
tiek dėl poezijos, kiek dėl poenj. 
Ypač kai tie poetai ne iš mūsų 
tarpo, o šiuo atveju..., na, nevers
kite banaliai kartoti. Ir štai ma
no subjektyvus i>pūdK Palaukite, 
dar Įspūdis, jo nemačius. Biuo 
"Akiračiuose'' straipsnis apie žy
dus — vertėjų apgadintas ir su 
"Akiračiams" būdingomis rašy
bos klaidomis, bet aplamai lo
giškas ir skaudžiai kietas. Portre
tinės ir grupinės nuotraukos 
spaudoje — atviras veidas, smin
gantis, beveik akiplėšiškas dide
lių akiu žvilgnis ir. keisčiausia, 
vidutinis arba žemas ūgis. O 
Ann Arbore? Aukštas, šošiapėdis 
(s?mto aštuoniasdeširfti centi
metrą plius. rfesa?)5 per pečius 

i gilių melan-
ri^ia n 

— sustorėjo. Jis tapo aštrus, 
skvarbus, aiškus. Akcentas krito 
ant kiekvienos eilutės paskutinio 
žodžio. Ir ten, kur, mano 
manymu, kablelis, net tašįkss 

ženklų. Kiti 
girdėję. Bet t; 
ilgoj salėj pu 
publiką su n M 
maliu- "ba-lsu. 
jai • heparSpmo. 

savo paskutinį romaną, "Drau
go" premijuotą, kuris esąs krimi
nalinis, arba detektyvinis. 

Pirmasis kūrybos gabalas kaip 
tik ir buvo ištrauka iš krimina
linio romano. Prieš skaityti pra
dėdamas, įspėjo, kad čia nors ki
tas romanas, bet "Draugo" pre
mijuotojo tęsinys, tad pagrindi
nis veikėjas, milicininkas Dona
tas Vėbra ip' čia liekas- centrine 
figūra. Ištrauką Užbaigęs, po 
trumpų komentarų perskaitė iš
tisai dar nė į vietią rinkinj ne
patekusią novelę "Žmigžrfė". (Iš 
tikrųjų, novelė buvo spausdinta 
prieš porą ar daugiau metų "Ai
duose") . Buvom nuvesti į aštuo
nioliktą šimtmetį ir pasiklauso
me dar šiurpesnių išgyvenimų 
negu Donato Vėbros. Skirtingų 
žanrų meistriškas valdymas pub
likai sukėlė dar daugiau abejo-

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marguet te Medical Center 
8132 So. Kedzie Aveaue 

VaL: plrmad., ant rad. Ir ketvtrtad 
6 iki 7:30 vai. r aka ro . 
Seštad. nuo 1 iki 3 vai. 
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DR. IRENA KU£4S 
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iki i vai. popiet 
Oft«o tel. R E 7-1168; rerid. 239-2911 

Vai.: pirm., ketv 1 
Antrad., penktad. 1-5, 
tik susi tarus 

iki 6 v. popiet 
t reč ir šeštad 

ne fos kaltė. Pa-
aeiu sėdinčią visą j nių dėl inžinieriaus pranašumo 
buvo pasiekti nor- i prieš literatą. 
mflerofona-rengė- Į %a\ po.pusantros valandos kal-

Skaitytoja t a i ; bėjimo ir"skajtyirra rašytojas pub-

Or. Ant. Rtitfoko baMiB**? pe^^nt? 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMinT^ISTAS 

2709 West 51st Street 
Tel. — OB 6-2400 

VaL: pagal susi tar imą: p innad ir 
Ke*», 1-4 ir 7-9: an t r ad . Ir peakt. 
l t - 4 ; seštad. 10-3 vai . 

Ofe. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 
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2454 West 71st Street 

(7I-o« ir CampbeH Ave. k a m p u ) 
VaL: pirn-.ad.. antrad.. ketvirtad. * 
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitartm 

jautė ir galvą sukiojo 1 vieną ir j }į'Kaį pasiijlė "klausimų rr Su-
kitą pusę. Mano magnetofonas j manymų" užsklandą, tai, kaip 
pagavo kiekvieną jos žodi. mat, iš kėdės su " sumanymu" ' 

Kas pirmai eilėraši vertė į ru- j pašoko Tomas Venclova. B kur : 

Ofe. t e l 735-4477; Rez. 24&-2S39 

DR. L DEemrs 
GYDYTOJA IR CHIRCRGE 

GRAWFOTET» HCETrTCAIi BTTLDrVG 
«*»^ So. PulA.«kJ R f « l 

Vatendos pa^al sasft«rmia. 

su kalbą, n ^ , visai tikras. I ang
lų kalbą visi eilėraščiai išverst; 
Jrtno Zdanio. o antrasis, len
kiškai — CzesUwo Mibsz'o. 

Šu- K«ziu \! menti Detroite 

Vakarą su Kaziu Almenu 1977 
metų kovo 19 Dievo Apvaizdos 
kultūros centre .surengė LB De ' -
mito apylinkės valdyba. Taip , 
kovo 19, sekmtį \*akarą po T . 
Venclovos pnc>arijos rečitalio Ann 
Srbore': Ka/: .4rrneno vakar3 T . 
Venclova irs JaryVėvo,'tik jau 
svertų tarpe. ~* 

JeTgu Ann \rbore, kaip matė-\idurv eilutės, poetas, tik trupu 
ti stabtelėjęs, vis tiek akcentavo me> "P"stat> :nų" protokolas bu-
paskutini eilutės Žodi. Toks ak- v o nesudėtingas, tai čia protoko-
centavfmas, jaučiu, vra dalis po- I m ^ formalybių beveik visai iš-
etinio ritualo. Visikai panaUai v e n ? t a - T l t ilgfco prieš publiką 
akcentuodamas, pirmąjj eilėrS^H p a s t o j o niiciartsis LB ku l tu i* 
rusiškai skaitė ir Josif BrodskfJ. 
Tik jo skaitymas tai vėl visai ki
ta. Ne skaitymas, o dainavimas. 
Ne. ne dainavimas, o šventas gie-
d< :imas. tartum cerkvėj. Jdbfrnt, 
kad Josif Brodskij — pilietis fa£-
bėj<> beveik baritonu. O jūsjl 
Bmdskij poetas ir poezijos inter
pretatorius — pragydo beveik so
pranu. Kai šitaip jis savo eilė
raščius skaitė pernai Tabor Far-
moj. tai publika šypsojosi. Šyp-

"?usi ir aš. Dabai- Ann Arn-o-

ap'Htalde d^fwLi • 

rihj vakaronių tribūnas Kęstutis 
Keblys. Pastnėjo ne tylomis, o 
kalbėdamas, ir tai "daugiausia 
apie save". Jo pareiga, žrnoma, 
publiką su prtžijidrrrfi stt svečiu l i-
feritu. O Ii: rate esama ne tiek 
literato, kiek fffiinierfausl l.'ržrrf-
duolinės er^-ctjas specialisto, un i 
versiteto dė^'vtojo, Tceliautojo — 
motociklistn. KeBontų aprašinėto
jo ir taip toliais. Kadangi kapa 
žmonių atėjo vfe dėlto ne bran
duoliniu moUlų pagilinti, o lite
ratūra paširs e riutij ta! reikėjo ir 

re. tas sopranas man ėmė pati i- . , . . - . ? « « „ „ 
, , # ; . ,;- 'i ^ v-į atae ii*er?^. T « . kaip mir.ejac, 

t: M a t katp jalima pne viske 1 ^ ^ ^ ^ - , _ _ ^ ^ „ , ^ ^ ^ %.:%m ntfb s^ves 

tu. sako, ištraukei, kad Palanga 
priklauso Kretingos milicijos ju
risdikcijai? Kadaise, prieš kelioli
ka metų. priklausė, bet dabar 
Palanga respublikinis miestas ir 
priklauso tiesiai Vilniui... K. Al
menas greit silsigrieDė if pabrėž-
džiriiaš kiekvieną Žodj iškošėt "Ti
kėk. bičiurr, ; ;rasyfejni ff riiekam. 
kitam!' ' Btrvo rf daugiau paklati-
simų, paaiškinimų, patarimų, bet 
ties jais nebenoriu gaišti. 

Bendra išvada 

Nors abu literatūros vakarai 
įvyko dvidešimt keturių vaftandu j 
tarpo ir keturių dešimčių mylių 
atstume, nemaža dalis publikos : o ^ 
buvo ten ir ten. Paskutiniais me- į 
tais literatūrinių vakaronių pa
gausėjimas džiugina, bet publi-
ruoželiai. Balsas visiškai pakito 
kos masių nerangumas Jks lanky
ti liūdina. Kfai'džioji akimis po 
kultūros centro vestmiulTo saliu-
kc, ie^kodš-mas žmonių, karie pre
tenduoja j ' ' imel%crittrs, kultūri
ninkus, švietėjas, U rheEaip ji; 
nesurandi. Gai la pbetff ir belet-
ristiĮ. kuriems didesnė auditorija 
reiškia bent didesnį moralini at
lyginimą. Gaila rengėjų, kuriems 
publika reiškia ir susidarančir 
išlaidu padengimą. O" labiausia 
tai gaila tų, k-urirį "kultūra** W-
sirsiHaa OST btnaslie kamlčio i 
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Veterinarija ir politika anais laikais 
Mokslas turi būti bešališkas. 

Ta ip bent yra teorijoje, ir kai 
kuriais laikais bei palaimintose 
vietose tai būna ir netoli tiesos. 
Tačiau retai kada taip yra pasi
taikę, pavyzdžiui, Rusijoje, ir jau 
ne vien per paskutinius penkias
dešimt metų. Neatsiliko ir hitleri
nė Vokietija. 

Šioje atsiminimų atkarpoje, ku
rią skelbiame dr. K. Almino sep
tyniasdešimties metų sukakties 
proga, iš įdomaus stebėjimo taš
ko aprašomas vienas toks įvy
kis, kuriame susikirto, atrodo, 
niekuo dėtas veterinarijos moks
las ir bręstanti totalitarinė ideo
logija. 

H dr. Kazio Almino atsiminima 

gauti. Ne iš įdomumo, bet iš Į kad mes visi ten buvom milžiniš-
būtinumo, nes arklienos kepsnį j kos išvaizdos. Gal iš stambiausių 
galėjai gauti didesnį ir sotesnį ne- buvo Čygas Jonas ir aš, kiti buvo 
gu kokios kitos mėsos. 

Bet tai tik laikini nepatogu
mai. Mums svarbiausia buvo stu
dijos, ir, reikia pasakyti, jos vyko 

kę nieko ypatir. . profesorius 
pradėjo ir tęsė savo paskaitą ir 
aiškinimus, lygiai <aip aiškintų 
visai pilnai audite i ai. Ir taip vi
sas dvi valandas. .- paskaitos, 
kaip niekur nieko, susirinko savo 
užrašus ir išėjo. 

Tada mudu priėjom padėkoti 
tam vieninteliam, solidarizuo
jančiam mums asmeniui. Jis bu
vo kiek vyresnio amžiaus, ne jau
nuolis, bet jau artėjantis į ko-

Atsiminimai perrašomi 
magnetinės juostos. 

vidutinio ūgio, o kai kurie net 
ir smulkūs. Bet vis dėlto ne tiek 
svarbu stambumas, kiek drąsa. 
O mes tos drąsos dar nebuvom 

sklandžiai. Jokių sunkumų nei su j nustoję ir sakėm: "Gi bandykit. 
administracija, nei su studentais j Pažiūrėsim, kuo visa tai baig-
neturėjome. Su daugeliu vietinių j sis". Iš tiesų vieną iš smulkesnių j kia trisdešimt metu vyras. Jis at 
studentų net susidraugavom, j vyrukų, Trečioką, per laboratori- į sakė taip: "Aš nepritariu jų me-

jos darbus išmetė už durų i r j todams. Čia nėra politika, o yra 
viešai pareiškė, kad "Verfluch-į mokslas, ir moks U $ turėtų būti 
te litausche Schvveinehunde" ne - j netrukdomas nė \ ienam, kas už 
bedrįstų kojos įkelti į paskaitas, j jį užsimoka. O ką jūs darot 
N a ir ką darysi. Padėtis darėsi Klaipėdoj, tai aš s u tuo ir nesu 
aiškiai nebeįmanoma, ir didžiu
ma to grasinimo išsigando, bet 

Riaušės būdavo dažniausiai fab 
rikais nusėtuose priemiesčiuose, 
o miesto centre didelio triukšmo 
nesigirdėjo, ir bent mūsų užsie-

Ir taip 1930 metų lapkričio mė
nesį su valstybine stipendija te
ko išvykti į Berlyno Veterinari
jos akademiją, vadinamą ten 
"Tieratztliche Hochschule". Tai 
buvo savarankiška veterinarijos 
mokykla, kuri Hitlerio laikais 
paskui buvo sujungta su univer-1 
sitetu. Viena iš žymiausių tuome- j 
tinių tos srities įstaigų. Užtai ji f 
buvo ir parinkta, nes jau tada, 
žvelgiant į ateitį, buvo ir ruošia
mas personalas būsimai Lietu
vos Veterinariros akademijai. Bu
vo mūsų visas būrys. Be to, dvi
dešimt devintais metais buvo pa
siųsta pirmoji siunta, tai nuvykus 
Jau teko rasti keletą studentų, 
kurie buvo pereiną į antrąjį kur
są. Jau radome lietuvių studen
tų organizaciją Berlyne, ir vete
rinarijos akademijoje jos skyrių. 
Tuo laiku vien tik veterinarijos 
mokykloje buvo apie aštuonioli
ka studentų, o iš viso Berlyne 
apie kokios keturios, penkios de
šimtys lietuvių studentų. Minėti
ni kompozitorius Vladas Jakubė-
nas, tuo laiku daktaro disertaci
ją ruošiantis istorikas Zenonas 
Ivinskis, na , ir daugelis kitų. 

Ypačiai per tuos pirmus me
tus teko spaustis. Aš, mat, bu
vau padavęs Švietimo ministeri
jai prašymą, kad užskaitytų ma
no Dotnuvoje laikytus kursus ir. 
dar negavęs tinkamo atsako, pra
dėjau lankyti aukštesniojo kurso 
dalykus. Pasisekė, ir man tas už
skaitas davė, tad laimėjau nema
žai laiko. Buvo tai ir savotiškas 
mūsų jaunos Dotnuvos mokyklos 
pripažinimas. Tik jau reikėjo ge
rokai bėgioti iš vieno prosekto-
riumo į kitą, todėl šalutiniams 
dalykams, net ir pačiam Berly
no miestui, laiko nedaug teatli-
lo. O Berlyne tuo metu pasitai
kydavo visko. Mat, Vokietija ta
da buvo gerokai ekonomiškai 
prislėgta, buvo didelis nedarbas. 
Yra tekę matyt žmonių net gat
vėje sukritusiu, ir visai ne iš 
girtumo, o iš maisto nepritek
liaus. Galiu paminėt, kad greti
mam bute mūsų kuklaus kamba
rio gyveno bedarbis inžinierius su 
penkiolikos metų stažu, kuris sau 
šioki tokį pragyvenimą susidary-
vo. pardavinėdama^ gatvėje ba
tų IfcSEriSL Pasitaikydavo nema
ža'inteligentuose savižudybių, bu
vo visokių riaušių. Todėl ir su
sidarė progų pasireikšti kraštuti
numams — komunistams ir na
ciams. Jie labiausiai ir kėlė tą 
triukšmą, vieni ir kiti žadėdami 
geresne ateitį valstybei ir tautai. 
Valdžioje buvo centro partijos, 
bet ekonomija buvo anglų ir da
linai amerikiečių bei prancūzų 
prislėgta reperach'omis, tad kraš
tui labai sunkiai sekės po karo 
atsigauti. 

Beje, ekonomiškai ir mums te
ko spaustis. Turėjome stipendiją, 
žinoma, bet, markėm išvertus, 
būdavo tik apie pusantro šim
to markių, o už paprasčiausią 
kambarį reikėjo mokėti penkias
dešimt, šešiasdešimt markių. 
Vien už kambarį. Su maistu ir-
gf ne ką geriau. Pavyzdžiui, ne
žiūrint, jog lietuviai arklienos 
nevalgo, bet Berlyne studijuojan
tiems ir ato skanėsto teko para-

iš niečių niekas dar neužpuldinėjo. 
Visai kita situacija pasidarė tris
dešimt antrų metų pradžioj, ka
da Lietuvoj pradėjo iškilti Klai
pėdos klausimas ir buvo atideng-

tinku". Tai 
kiek atvėsino, 

mūsų entuziazmą 
bet. nežiūrint to, 

mudu su Čygu Jonu nutarėm iš- I sakom jam: "Labai dėkui, kad 
bandyti ir eiti iki galo. Kaip jau j jūs mus palaikėt'" 

Po to tuoj pat mudu nuvykom tas vietinių bei importuotų nacių į bus, taip bus, bet vis vien eisim, 
rengiamas sukilimas Klaipėdos į Jonas Čygas buvo tikrai labai stip-
krašte. Tai sujudino visą Vokie- į rios kūno sudėties, na , aš, irgi 

buvau nemenkas, tai sutarėm pa-
bandyt 

Tuo metu pagal tvarkraštį rei-
; kėjo vykti į profesoriaus Dober-
| šteino patologinės anatomijos pa-
į skaitą. Kai mes įėjom, visa audi-
i torija buvo užimta. Buvo ten gal 
Į devyniasdešimt žmonių, maž-
I daug tiek ir tetilpo. Visi suolai 

buvo užimti, tik pačiam apati
niam suole buvo dvi vietos. Mat , 

I ateidavo profesorius su dviem 
| asistentais, tai jų vietos buvo pa-
Į liktos, ir mudu ten atsisėdom. 

Kai tik įėjom, tai kiti rėkė kiek 
Į įmanydami "Verfluchte l i taui-
įsche Schvveinehunde, raus!" Ūžė 
j visa auditorija, o mudu sėdim ir 
į tylim. Aš tik sušnibždėjau Čygui. 
Sakau: "Jonai, tu žiūrėk per kai
rį petį, aš jau žiūrėsiu per de
šinį, kad čia su peiliu nenudob
tų koks smogikas. O jie tokius 
nešiojosi. Ne visi, bet kai kurie. 
Auditorijai betriukšmaujant, atei
na ir profesorius Dobersteinas... 
įėjo, apsidairė, auditorija t rupu
tį aprimo. Tada pašoko vienas 
studentas Weiss. Dar pavardę at
simenu, atseit "bal tas" , nors jau 
tikrai savo siela ne baltas, bet 
pats rudžiausias nacis. Atsistoja 

sako: "Profesoriau, arba 
irgi pakartojo tuos pamėg

tus keiksmažodžius "verfluchte 
litausche Schvveinehunde"... "čia 
bus paskaitoje, arba mes. T a m s 
tos pasirinkimas. Kartu su jais 
mes paskaitų neklausysim". Pro
fesorius Dobersteinas, pasirodo, 
mes to tada nežinojom, buvo 
nuoseklus socialdemokratas. Jis 
ramiausiu tonu, be jokio balso 
pakėlimo atsakė: "Mir ist egal 
wieviel und welche!" Kitaip sa
kant, jam vis tiek, kiek ir kurie. 
Gavę šitokį atsaką, visi vokietu
kai pašoko ir demonstratyviai, 
triukšmingai auditoriją apleido. 
Profesorius sekė, kiek čia liks. Pa
sirodo, likom mes du ir da r vie
nas. Ne mūsų tautietis, bet vo
kietukas. Ta i tarsi nebūtų įvy-

Dr. Kazys Alminas 

tiją, bet ypač Veterinarijos aka
demiją, nes pats aršiausias im
portuotas nacis Neumanas pasi
rodė esąs veterinarijos gydytojas. 
Žinoma, tai mūsų profesijai di
delės garbės nedaro, bet ką jau 
padarysi. Ne vien šventieji ir iš 
seminarijų išeina. 

Ta rp kitko, ta Klaipėdos nacių 
byla verta daug didesnio atgar
sio. Ne tik dėl to, kad ji buvo į jis ir 
tarsi tam tikras preliudas garsia- tie..." 
jai Nuembergo bylai. Iš tiesų, 
ji buvo net reikšmingesnė-
Nuemberge buvo teisiami nuga
lėtos Vokietijos naciai, o Klaipė
dos byloje mažytė Lietuva drįso 
principo vardan priešintis dide
lei Vokietijai. Ir teko jai už tai 
kentėt. Vokiečiai uždarė sieną 
Lietuvos produktams, o prieš tai 
beveik septyniasdešimt procentų 
prekybos ėjo su Vokietija. Kaip 
tu taip staigiai rasi rinką nepa
stoviems, greit gendantiems ūkio 
produktams? Pasidarė taip, kad 
vietoj algos valdininkams privers
tinai reikėjo dalinti žąsis. Beko
nus irgi buvo sunku parduoti, 
nes anglai, turėdami didesnę pa
siūlą negu paklausą, laikėsi abe
jingai ir nesiskubino pirkt. Visa 
tai atsiliepė Lietuvos ekonomi
jai, bet Lietuva laikėsi savo, ir 
suimtieji naciai buvo nuteisti. 
Labai jau nepatogus įvykis ir da
bartiniams Lietuvos okupantams. 
Štai jie su tais naciais rašėsi su
tartis, o mažytė, jų "fašistine" 
pravardžiuojama Lietuva juos so
dino į kalėjimą. Užtai, nors jie 
ir labai mėgsta apie fašistus kal
bėti, apie šitą įvykį neteko ma
tyti užuominos. 

Dabar grįžkime prie sąlygų 
Berlyne, prie antrųjų metų. Apie 
sausio pabaigą, vasario pradžią 
prasidėjo neramumai pačioje mo
kykloje. Vokiečiai studentai pra
dėjo mus ignoruoti, demonstraty
viai mūsų šalintis. Tai sudarė, 
žinoma, nemalonų jausmą, bet 
mes per daug to nepergyvenom. 
Buvo mūsų ten pagaliau pakan
kamai, tad užteko ir savo drau
gystės. Vokiečiai pamatė, jog ig
noravimo nepakanka, pradėjo 
mums grasint jėga. Išvaryti smur
tą i i mokyklot, Nepasakyčiau. 

pas profesorių D^bersteiną irgi 
padėkot už jo humaniškumą. 
Tai jis nelietė politikos visai. 
"Aš", sako, "šito* įstaigoj esu 
tiktai mokslininką?- ir moksle ži
nių skleidėjas, o ne politikas. Ir 
į politiką neleisiu mokslo maišy
ti. Jeigu ir kitą kartą tesusirinks 
tiek pat, aš mokslą tęsiu". Ta
čiau, žinoma, profesorius Dober
steinas tai dar ne visa mokykla. 
Nors didžiuma profesūros buvo 
tikrai aukšto lygio ir tokiems 
boikotams nepritarė, bet buvo ir 
kitokių. Vienas iš farmakologų, 
kiek atsimenu, buvo nacis ir ėjo 
drauge su studentais, o šie mi
nėto įvykio buvo tik dar labiau 
įsiutinti. Susidarė neįmanoma 

padėtis, ir mes lietuviai, suėję 
draugėn, nusprendėm, kad šitaip 
tęstis toliau nebegali. Buvo be
likę tik apie dvi savaitės iki žie
mos semestro galo. tai mes su
darėm delegaciją ir nuėjom pas 
rektorių. 

Delegacijoj buvom trys: mudu 
su Čygu ir dar vienas atstovas. 
Rektorius tuo metu buvo toks 
gerokai senas žmogus, tų įvykio. 
gerokai išgąsdintas. Jis labai ir 
labai apgailėjo tuos įvykius. Gir
di, yra įsisiūbavusi banga, ir nors 
jis tai giliai pergyvena ir tam 
nepritaria, bet. deja, yra bejėgis 
tuos dalykus pakeisti. Jis manąs, 
kad dabar, kadangi atostogos ar
tėja, tai geriausia būtų pasitrauk
ti, o po atostogų dalykas bus pa
mirštas, ir mes vėl galėsim ra
miai studijuoti. Tarp kitko, Vo
kietija tada turėjo keletą veteri
narijos gydytojų Lietuvoje, eks
portų priežiūrai. Ar penketą, ar 
šešetą. Kadangi nedarbas buvo 
visur, tai darbas Lietuvoj sudarė 
tam tikrą pliusą aniems Lietu

vis dėlto buvo apmo-voje, nes 
kami ir turėjo darbą svetimoj 
valstybėj. Tai rektorius baimino
si ir dėl to. Girdi, šitai gali at
siliepti jo kolegom Lietuvoje. Aš 
buvau tos deli-gacijos vadovas ir 
atsakiau jam: "Gerbiamas rekto
riau, mes politikai čia neatve-

žėm, į politiką nesimaišom. Mes . 
pasirinkom jūsų mokyklą, kaip, 
labai aukšto lygio įstaigą, tačiau, 
neturėdami galimumų ja pasi- Į 
naudot, toliau mokslų čia tęsti j 
negalėsim ir vyksim į draugiškes-
nius kraštus". Na, jis dar atsi
prašinėjo, bet taip su juo ir už- • 
baigėm. Netrukus atėjo per at- j 
stovybę žinia, (mes, mat, per ją 
buvom informavę Kauną), kad ; 
visi studentai persikeltų į Vieną, i 
Taip šis epizodas, bent kiek tai i 
lietė veterinarijos studentus Ber
lyno akademijoje, ir užsibaigė. 
Daugumas, prieš persikeldami į \ 
Vieną, grįžo Lietuvon, nes buvo 
dar bent keletas mėnesių prieš 
vasarinį semestrą, o aš sugalvo
jau visai ką kitą. Aplamai, aš 
tada jau nusprendžiau nevažiuo
ti į Vieną, bet į Berno veterina
rijos mokyklą. Bet tai tik moks
lui prasidėjus. O atostogoms pa
sitaikė proga tarsi tiems hitleri
ninkams kiek atsirevanšuoti. 

Per atstovybę sužinojau, kad 
Vestfalijoj yra lietuvių išeivių, 
žmonių, dirbančių industrijoj, 
Dortmunde ir Hussene. Kad ten 
jie turi savo lietuvišką draugiją, 
turi ir prieauglio, kuris dabar ir
gi lenkiamas hitlerinėn dvasion, 
kad visiškai neturi inteligentų 
pagalbos tam jaunimui paveikti 
tautine lietuviška prasme. Man 
šitai pranešė, berods, atstovybės 
sekretorius, pavarde Koncė. Iš jo 
gavęs adresą, ėmiau ir ten nuvy
kau pas tos draugijos pirmininką 
Braškj. Klaipėdietis lietuvis, dide
lis veikėjas, vienas svarbiausių 
tos draugijos iniciatorių ir jos il
galaikis pirmininkas. Jo pagelbi-
ninkas buvo Martišius Vincas, 
kilęs nuo Šakių. Tai jiedu ir su
darė tą branduolį. Buvo ir dau
giau susipratusių lietuvių, bet 
dauguma mažai raštingi, kokia 
lietuvių emigracija prieš pirmą 
pasaulinį karą didžia dalimi ir 
buvo. Tie žmonės ten buvo už
silikę daugiausia iš tų. kurie ne
pajėgė patekti į Ameriką. Dirbo 
anglių kasyklose, viens kitas ge
ležies liejyklose. Pati draugija ga
na sena. Jau devyniolikto šimt
mečio pabaigoj ten jų susitelkė 
į tą pramoninę vietą. Net savo 
metu buvo pirskaitoma jų iki po
ros tūkstančių. Kai aš ten nuva
žiavau, buvo tik keietas šimtų. 
Mat, po pirmo pasaulinio karo, 
naujų pajėgij iš krašto negavus, 
veikla ten silpnai jau laikėsi. O 
hitlerininkams pradedant įsigalė
ti ir mokykloj vaikams pučiant 
hitlerinę dvasią, tėvai išsigando, 
kad tas jaunimas gali visiškai 
nutolti nuo savo tautiečių. Ir jau 
tuo laiku veikla vyko gana slap
ta. Pati organizacija formaliai 
dar nebuvo uždaryta, bet pasi
reikšti galėjo tik patylom. Nuvy
kus ir susitikus su Braškiu, susi
tarėm, kad aš būsiu jo žmonos 
giminaitis, jog mažiau kristų apy
linkės gyventojams į akį, kad čia 
kažkas yra iš kažkur atvykęs. 

Susipažinęs su vietos sąlygo
mis, ieškojau patalpos, kur steig
ti tą mūsų laikiną mokyklą. Na 
ir, kadangi vis dėlto mūsų tau
tiečiai alaus išgert neatsisako, 

YValhalla prie Regensburgo 

Pavasaris Vakarų Vokietijoj 
Marija Saulaityte-Stankuvienė 

Paskutiniųjų septynerių metų patirtis parodė, 
kad sėkla, gruode įtvirtinta, patvaresnė, 
negu puresnėje dirvoje išlepintas diegas. 
Todėl darykime atitinkamas išvadas: 
keiskime žiemos užsiėmimus į vasaros kaitrą 
ir vidurvasario kaitroje šildykimės naktovidžiais. 

Septynių prailginhi badų sapnas buvo tikslus. 
Ne veltui rūpestingai ir kantriai pasiruošta. 
Dabar liaudis apskrita ir persotinta, 
ir namų durys atsiveria į perkrautas apsaugas. 

Kitaip būtų buvę blogai: barokinis angelas 
nebūtų nusileidęs nurodyti vagos kryptį, 
o neapšviestoji minia būtų klaidžiojusi 
miglose ir neaiškumuose, kol iškrypusios šaknys 
ją būtų sustabdžiusios pusiaukely. 
Kaip mes žinome, nebaigti sapnuoti sapnai, 
nepasiektas veiksmo tikslas įkyriai kartojasi net 
dienos metu, kada aktualesni uždaviniai turėtų 
pilnai užpildyti visus žmogaus būties laipsnius. 

Taip pasakyta, taip susapnuota, taip užrašyta, 
ir kitaip negali būtit brangieji, čia susirinkusieji. ~» 

I! 

O tavo pirmoji klaida buvo tikėti demokratija. 
Demokratija yra atgyventa sąvoka, kurios vaisius 
visi mes. filosofai, matome. Vargšai kelia galvas 
virš debesų, ir pretenduoja į aiškiaregius. 
Neišmokslinfi skaifo knygas ir nuduoda, jog jas 
supranta. Ir, kas dar blogiau, kiekvienas paskutinis 
kvailys turi nuome-nę ne tik apie gyvenimą ir Dievą, 
bet apie kasdienius dalykus ir valstybinę tvarką. 
To mes, filosofai, žinoma, negalime leisti. 

. 
Tvirčiau susirišk kepurę po smakru, kolega. 
Vėjas stiprėja, ir gali prasidėti audra. 
Nebijome mes nei žaibo, nei griausmo, bet vis tiek 
nejauku, kai pradeda draskytis šakos ir šviesos blyksniai 
krinta kažkur nepr amo ty tose vietose. 
Mes nemėgstame nė mūsų suplanuotų staigmenų. 
Visatcię yra tvarka, ir tik mes ją suprantame ir 
patvarkome, kai pavojus dvejoti, nes mes patikimesni 
už gamtos ir antgamtės dėsnius, ir mes dėvime 
kepures. 

III 

Jeigu iš vaikų burnos trykštų tiesa 
ir 
jeigu iš jų akių sklistų nekaltas žvilgsnis, 
kur būtume mes, auksaburniai žinovai, 
kurie nepalyginamai geriau už vaikus 
viską apčiuopiame? 

Tvirčiau susirišk po smakru kepurę, kolega, 
nes pavasaris visai čia pat. 

tai vienas aludir.inkas sutiko už
pakalinę salę mums užleisti kaip 
mokymo patalpą. Tai tos aludės 
patalpoje ir teko man organizuo
ti slaptą mokyklą. Ta mokykla 
susidėjo iš įvairaus amžiaus lan
kytojų. Vieni buvo augesni, pa
gal Šiųjų laikų terminologi'ą 
"teenageriai", paskiau jauni vai
kai, kelerių metų amžiaus, ir ga
lop suaugę žmonės —moterys ir 
vyrai, kurie rašto nemokėjo. Tad 
teko dirbti su trim gnipėm. Ma
žiukai galėjo atvykti dieną, nes 
jie dar nebuvo mokykliniai, tie 
pa augesnieji atvykdavo tuoj po 

savo mokyklos pavakariais, o su
augusieji atvykdavo taip apie aš
tuntą valandą, ir dar porą valan
dų iki dešimtos turėdavau su jais 

-

užsiėmimą. Mokėmės lietuvių kal
bos, rašto žodžių, aplamai lietu
vių kultūros ir istorijos. 

Apsigyvenau pas lietuvius to
kiam mažytyje kambarėlyje, ku
riamo buvo tik siaura lovytė ir 
mažas stalelis. Bet man tos pa
talpos tik nakvojimui ir tereikėjo, 
nes visą kitą laiką buvau užim
tas. Ne tik tos trys grupės buvo, 
bot mokyt reikėjo dviejose vieto
se. Pačiame Dortmunde ir Dort-
mund Hussene, kuris buvo ke
liolikos kilometrų atstume. Tai 
teko vykti iš vienos vietos į kitą. 
Vienoj vie*oj vieną dieną, kitoj 
kitą. Ir to dar nepakako. Buvo no
ras pakelti bendrai tautiečių dva
sią, ne tik iSmokyti lietuviškai 

(Nukelta J 5 puaL) 

• i 
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Sudrumstos rmybes poezija 

PR. VISVYDAS 

Vitalija Bogutaitė. PO VASAROS, re — ba l tasparnė mergina at-
Eilėraščiai. Aplanką piešė Zita So- į p ! a s n o f a ir dingsta ūkanose. H. 
deikienė. Išleido "Ateitis", 17699 ' t>„j_,1<.i.ac. T.^. ii^rll^m* *a _ , , . _ _ , , - . , , >,- i Kaoausfcas, vos liesdamas tikro-Goldwin Dr. Southfield, Mich. , . . . . , 
48075. Literatūros serija Nr. iv } ve> nulemdavo j savo vaizduotes 
Spaudė Lietuvių Enciklopedijos | pasaulį ir čia naujai su mei-
spaustuvė Bostone. Rinkinys 72 
psl.. kaina 4 dol., gaunamas ir 
"Drauge". 

le atkurdavo regimą tikrovę, j 
Lygaudamas lig šiol neregėtas 
galimybes. Bogu'ai tė to daryt i ' 
nesiryžta. Ją vilioja ne tikrovės 
perkūrimas, o tamsus akiratis. 
Ironiškai prisipažįsta: " . . .mano 
žemė: / neperžengiama, / ne
išmatuojama, / nepasiekiama". 

Madinga dabarties poečių ta r 
pe rašyti nedidelius verl ibrus. 
Jiems į rėmint i , irgi pagal d a b a r 
tinę knygų leidybos madą, reikia 
ta lpaus puslapio. Skaitytojai t o - , V e r t a a t k r e i . d ė 

kat būdu įprato poezijos knygose | n i o , a n k o ^ į ^ £ 

rifai bet m ba l ta p o p i n o erdve, j ̂ ^ b G s e n ą 5 _ m e d i s s u r a n _ 

Štai Vitalijos Bogutaites nau jo | kų pavidalo šaknimis neįsikabi-

•"*&$'• V"W charovą ir apie jo įspėjimus lafs- ĮT 
> v a j a m pasaul iui rašo Mfrgaį r 

Girn iuv ienė . Įdomi i r aktual i te-1, 
m a nagr inė j ama ir Jono Pabe- | 
d insko rašte " 'Individo apsispren-j 
d i m o laisvė krašto ūkyje". Stasys j 
Barzdukas tol iau tęsia savo gyve
n i m o a t s imin imus . 

Apžvalginėje ž u r n a l o dalyje 
ap ie dialogą su lenkais rašo V. Či-
ž iūnas , o apie d i rbanč io jaunimo 
nuo ta ikas A. S. Lie tuvių Katali
kų mokslo akademijos leidinius 
ap tar ia J. G., be kita ko. tarda
m a s : " M ū s ų šviesesniųjų tau
tiečių bibliotekose gražiai iš
sirikiavę Lietuvių Enciklopedijos 
tomai , bylojantys , jog i r išeiginė
mis sąlygomis, sutelkus pajėgas, 
ga l ima ištesėti d idel i užmoti . Ša
lia rikiuojasi i r Lie tuv ių Kata
l ikų Moks lo Akademijos leidinių 

MaijcL 
• . •- . . . • „ • • • • _ - , . . „ . . į , . • • • • • -. • 

Mfeęife driaiišunci'. 

Virkau . Kalbą žiūrėjo P r a n a s Raz-
*„™ • r. • u v minas . Spaude M. Morkūno 
tonaaa. Pr iskaič iuojant ir perspaus- „ . > . , . . v „ „ i c r t 

y . z- i .: spaustuve Cmcagoje. Knvga lou 

m k i n i o poezijos 
būdingas puslapis 

'Po vasaros ' 

Vaikštau, nuoga. 
Rentgenu perskrosta. 
Smegenų bangas užrašė. 
Kreivės išskaitomos. 
Ramybė sudrumsta. (30) 

Eilėraštis t rumpas, tai tiesa. 
Bet šiose eilutėse XX amž iaus 
situacija nubrėž ta aiškiai: ž m o 
gus y ra paverstas statistikos d u o -
men iu , apibrėžtas, apskaičiuotas, 
dokumentuo tas . S u p r a n t a m a , 
jau t rūs poetai jaučiasi a p n u o g i n 
ti ir dvasiškai niveliuoti. Jie n e 
gali bū t i r a m ū s . 

Lakoniška Bogutaites knyga 
suskirstyta į keturis ciklus. P i r 
m a m e " M a n o žemė" tėra tik p e n 
ki eilėraščiai. Viename jų ("Ak
m u o " ) poetė alegoriškai nor i b ū 
ti " a k m e n i u / senamiesčio / 
gr indiny, / kad mane mindž io tų 

kojom". A n t r a m ciklui " N e r i 
m a s " ski r iami 23 eilėraščiai. 
" L a i k u i " — 9, o ciklui " P o vasa
ros" _ 19. 

Paga l šią statistiką, r ink in io 
žodžių persvara atitenka nė r i 
mui . Iš tiesų, Bogutaitė ir y ra 
palygint i subti l i s ielvart ingo, 
mąs laus n e r i m o poetė, visais a t -
žvilgiais iš t ikima rriūsų " n e o m a - j 
mentuo tos ka lbos generaci jos" j 
poetų (Mackaus , Sutemos) n u o 
ta ikoms. Savo kukliuose a p i m t i m i 
eilėraščiuose ji aprauda l a i k m e - ! 
čio dvas inę t remtį — sausrą i r . 
amžiną nesugrįžimą. 

...... .. 

nes į žemę, t ik gaudąs mėnulį . 

Lyginan t su pirmuoju rinki
n iu "Lie tus ir laikas", dabart i 
niai Bogutaites eilėraščiai for-

miškai s tangresni ir labiau skaid
rūs. Tiesi , nenuda i l in ta frazė 

Dail. Kazimiero Žoromskio sukaktuvinėje ir apžvalginėje parodoje. Kultūros židiny, New Yorke, š. m. kovo 19-28 d. 
Parodoje buvo išstatyta daugiau kaip 80 dailininko darbų, apimančių laikotarpi nuo 1*50 metų iki dabar. 

Nuotrauka V. Maželio 

tės sopulio (kad i r autentiško) 
s logumas, o ypač temat in is ribo
tumas vargina skaitytoją. " N u 
skriaustos" generacijos polinkis 

ypač darnia i gretinasi prie l iau- ! sielvartingai teisti mūsų pačių 
dies d a i n ų intonacijų. Lyriniu likimą šiandien j a u yra neįtai-
s k a m b u m u poetė praaugo savo gus. Pavyzdžiui, m a n ę s jau nesu-
moKytojo A. Mackaus "grubu- : žavi Bogutaites su neišsenkančia I 
mą•'. T a i patvir t ina graži minia- ; patetika įvairiai kar to jamas A. 
riūra .53 psl., prasidedanti " N u - j Mackaus paradoksas: " N e suvi-
pūsiu snaigę n u o tavo akių", ar- s am išėjo, tik suvisam negrįžo". 

/ I , „ J V , -?. " Z e g ,X ^ a ęl\ Nepasakveiau. kad autorė bū-
/ kad rasčiau kelia . Aplamai «. ii i • • Z . r 
„;IA iJbc j - • ! tx* nnkusi Į sen t imenta lumą, nors 
eilėraščių pradžia poetei geriau • •• i i . . 
..-, . _ I J I L • T - v i i vietomis ji lyg ir nuslysta į savi-
pavyksta, negu pabaiga. Lžsk lan ' 
dose 

visų p i rma , dvasinėmis j ėgomis" 
(ps l .27) . 

Pasak knygos autorių, t a i n e 
buvo ats i t ikt inumas, kad du m ė 
nesiai prieš- Romo Kalantos pa
siaukojimą spaudo, šviesą i švy- j l a s . Redaguoja dr . Juozas G i r 
do ligi šiol t e b e i n a n t i s j ) o g r i n - į n į U S 5 J u l į e t t e St., Boston, M a s s . 

Nauji leidiniai 
• AIDAI , 1977 m. kovo m ė n . , 

| Nr . 3 . Mėnesinis ku l tū ros ž u r n a -

"" ! gailą 
su įprasta maniera uz- r j 0 j a n g U S 

anspauduojamas beviltiškumas 
" i r aštrūs dygl ia i" sustingo; n ė r a . 

'Sudiev' 
niekas' 

akyse", "sužeidžiau", 
"g raudu" , "negrįšiu", 
" t ik stagarus", "lieku 
pan. 

Suprantama, dvasinis skaus- laikų. Romant ika i , pasak T.S. 
mas turi svorį bei grožį. Ant jo Elioto, savo liūdesį pagrindžia tie-
pamatų amžių amžiais buvo ku - j sa , kad jokie žmon ių santykiai, 
r iami nuostabiausi eilėraščiai, jokie laimėjimai žmogaus troški-
ištisi ciklai. Vis dėlto Bogutai-j m ų patenkinti negal i . 

| džio leidinys "Lietuvos Katal ikų 
Bažnyčios Kronika". Savaime su
p r a n t a m a , kad KGB mėgino vi
somis p r i emonėmis šį leidinį n u 
mar in t i , be t veltui: masinės kra
tos, s u ė m i m a i , visokis spaud imas 
neatnešė vaisių. Pasipriešinimo 

...aš esu vejas / ku-1 m e n e įgudę lietuviai išslysta ka ip 
nei žemė nemylė- i unguria i iš persekiotojų rankų — 

norėčiau verkti , bet ašarų | k a i P t i e "mi&° broliai", kurie 
Nešaukit , / Negrįšiu. / i daugelį m e t ų po okupacijos te 

i Neklauskit . Neatsakys iu" . 2i-! besipriešino iki dantų ginkluota i 
. „ . j n o m a , tokioje išraiškoje skamba j s o v i e t { * a rmi j a i (psl .28-29). 

\ i e n a ir . t radic 'nės romant ikos gaida, atai-
į d in t i iš " L a poėsie de departs" 

1 

Oi kokios., trachs 
mano pasateų:gėlės. 
Nepriauginamos. 
Tįsta šešėliai. 
Krenta žiedai, 
ir rankoje laikau 
tik stagarus. {66) 

Jei mūsų išeivijos d a u g u m a , 
suradusi šventą ramybę mode r 
naus gyvenimo patogumuose, vi- IVytaat ts Kasiulis 
siškai ne jaučia padėties tragiz
mo, prieš Bogutai tę atsiveria t ik
rai nejauki p a n o r a m a : " Išdegin
ta žemė. / Išdegus erdvf, / 
Tik laikas / sugeria a ša ras" , 
Modernioje urbanist ikoje ji t e m a -

Nukryžiuotasis (pastele) 

„Kristus miršta Lietuvoje" 

" N u o 1972 "LKB Kron ika" 
m u s tolydžio informuoja. Ji skel
bia faktus (pabra 'Kta knygoje — 
j . L . ) . N o r s pranešimai dažnai 
atrodo sausi , jie betgi tiesiog pri
m e n a kankiniu aktus. Kaip Rusi
joje, taip ir Pabaltijo kraštuose 
KGB atkaklia; stengiasi suduot i 
pogrindžio leidiniams mir t iną 
smūgį. Jei betgi rusiškoji "Kron i 
k a " yra praktiškai akonfesinė, tai 
lietuviškasis leidinys griežtai ri
bojasi pranešimais apie persekio
j imus dėl religinių priežasčių" 
(psl.30) —skaitome knygoje, ku
rioje, beje, daugiausia r e m i a m a 
si lietuviškosios kronikos m e 
džiaga. 

Atskiruose knygos skyriuose ap-
i Katalikų pas tan-
"ticijomis ir skun-
asaulio v isuome

nės dėmesį į -unkias Bažnyčios 
ir tikinčiųjų saiygas Lietuvoje, 

į nušviečiamos kai r ios antirel igi-
į nės kovos priemonės, t ikint ie-
į šiems daromos skriaudos. Knygo-
Įje plačiai apra^irriaš jūreivio Si

mo Kudirkos atvejis ir pateikia
mos ištraukos iš jo parodymo 
Sacharovo _apklausoje Kopenha
goje (psl. 198-1 iQ). Pasakojamos 
Mindaugo Tamonid tragiškos 
mirties aph'nkvbės (psl . lTO-113) , 

j Kraštotyrininkų ( p $ U 1 3 - 1 1 4 ) ir 

02122. L i te ra tū ros apžvalgų i r 
techn . redak. — L . Andr iekus , O . 
F. M. , K e n n e b u n k p o r t , M a i n e 
04046. Leidžia l ietuviai p ranc i š 
konai . Adminis t ruoja B e n v e n u t a s 
R a m a n a u s k a s , O . F. M. , 361 H i g 
land Blv., Brooklyn, N . Y. 11207. 
Žu rna lo m e t i n ė p r e n u m e r a t a 15 
dol. 

Juozas Va i šno ra , M. L G . š i a m 
numer iu i duoda da r n e p a b a i g i a 
mą straipsnį "Jurgio M a t u l a i č i o 
kelias į Vi ln iaus vyskupo sostą". 
Eilėraščių d u puslapiai Bal io A u 
gino. Taipgi spausd inamas la tv ių 
išeivijos poeto G u n a r s o S a l i m o 
eilėraštis, l ietuvių ka lbon išvers
tas H e n r i k o Nag io . Apie A. D . Sa-

I d imuos ius le id in ius , ligi šiolei 
; L K M A .yra išleidusi "Suvažiavi

m o d a r b ų " S tomus (4138 psl.), 
i savo "Met ra šč io" 5 t o m u s (2450 
; psl.) ir atskirų au tor ių 8 veika-
i l u s (3432 ps l . ) . T a d iš viso iš-
! leistas 21 tomas — 10,020 pus-
j lapių! T a i į spūd ingas darbas, 
j gal būt , d a b a r jis y r a i r nedauge

lio pas teb imas" . 
T a s pa t s į. G. žvelgia ir i tris li

t e ra tūr ines P r a n o D o m . Gir-
džiaus apybraižas , Pu tv io raštus 
ir A n t a n o Smetonos kalbas . 

V. Frankienės apysaką jauni
m u i p u d r a u g a i " recenzuoja se». 
O n a Mikai lai tė . A l i n a Staknięnė 
supaž ind ina su n a u j u la tv iu me
n o žu rna lu . N u m e r i s iiiustruę-
tas da i l in inkų da rba i s i r nuotrau
komis . 

• Migelis U n a r o u n o . VIENOS 
M S T R G S ISTORIJA. Romanas. 
Išvertė PovUas G a u č y s . Bieido 
' : R ū t a " 1977 m. Viršelis Vytauto 

rašomos lietu-
gos masinėmis 
dais atkreipti 

Aijdrė Martin / Peter Falkc., kitas svarbus lieTnvin ctJrvrr-Uėe 
to tik antiseptišką, į požemius CHRIS ' r t r s STIRBT Bf LlTAi;EX. s u i « l i e t u k ų ^s t ipnbes _ _ 
grimstančią civilizaciją. T o d ė l Die Baltischen Laender unter ! b r u o z a s . e s a s sunkiuose šimtmeti- ^religinės literatūros leidėjų bylos 
su d ė k i n g u m u priirrta visas pro-1 Hamraer und Sichel. 255 psl. Paul 

MARIJUETTE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia 
ją reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pirmad. 
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai . 

3314 West 63rd Street 
CMcago, HUnffis 9»«29 

Tel. — PRospect 6-8998 

! psl. . ka ina 4 d o l , g a u n a m a ir 
Į " D r a u g e " . 

A n o t vertėjo, Migelis U n a m o 
y ra vienas iš žymiausių ispanų 

| rašytojų, poetų ir filosofų, o 
j vokiečių filosofas grafas Keiser-

l ingas m a n o , jog tai žymiausias is
p a n a s , koks k a d a gyveno po Go-
yos. Rašytojas gimė 1864 m . šiau
rinėje Ispanijoje, baskų žemėje, 
m i r ė 1936 m., t ik prasidėjus ispa
n ų pi l ie t in iam karui . Knygos 
įvade, b e kita ko , vertėjas sako: 
" Jok iam ki tam veikale U h a -
m u n u i nepavyko ta ip puikiai at
skleisti žmogaus a s m e n s paslap^ 
ties, ka ip kad toje "Vienos aistros 
istorijoje". Pavydas, glūdįs kiek
v ieno žmogaus sieloje, pavydas, 
kur io mes nenor ime m a t y t i savy
je, a tvaizduotas taip giliai ir įti
k inančia) , kad. knygos mes nega* 
l ime atidėti i šalį, v i e n u pradė
j i m u neperskai tę" . 

I • _ r n T. 
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G R A N E S A V I N G S 
AND LOAN A S S O e U T I O H 

R. B . PlA3mEWiC2> Pre*. 

2555 West 47th Street Tel. U 3-1083 
P L ^ K T T ( * FRŠffii PAKE3NG P L A C ^ 

VALANIK5S: 

7%% 

PIRMAD. ir £ETVT»TAD. — 9 v. r. fld 8 *. •. 
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MaliBHH $1,W0 
PINIGAI ĮNEŠTI S I 15 D. PELNO NUO^MCIUS NUO i D. 

Dividendai mokami k a s 3 mėnesiai 

testo apraiškas, nors šiek Yiek g £ l o c h V e r l a ^ Aachaffcnburg 
pavėluotai . Legendinės Eglės t r a - j 
gediioje s u r a n d a savo raudos tra-* 
dicinį patvirt inimą. Nebe t ik i ; Tokio pavadin imo knygą vo-
"daiktais nei žmonėmis" . La iko \ kiečių kalba neseniai išleido 
sukimasis jai yra "toks begal in- Į Pau l Pat t locho leidykla Aschaf-
niai didelis ir nesulaikomas 

niuose išmėginimuose užgrūdin-į ( p s l 11 . ^ -1^ ) . aprašomas Nijo-
tas tautos dvasinis atsparumas, j lės Saiūnai tės teismas ( ^ 1 . 2 2 1 -
Autoriai cituoja v ieno j auno lie
tuv io s tudento žodžius: "Jei mes 
b ū t u m e siūbuojančios nendrės, 
kaipgi bū tume galėję atsispirti?*' 
(psl. 14-15) . 

nors ši tiesa panašiai akcen tuo
jama n u o ankstyviausių amžių. 
"Ir kas t o l i a u ? " klausia poetė. 
"Niekas , niekas, niekas". (32) 

Žodžiu, regimas pasaulis poe
tei yra atgrasus , tiesiog neliesti-
nas. Ji , rodos, kažkaip gyvena, 
kažką vykdo, bet viskas b e m a 
tant išsisklaido efemeriškoje ne 
tikrybėje: 

Pareinu be žingsnių, 
be garso 
(...) 
Praskrenda be sparnu. 
Veridu be ašarų. 
Brendu rasetom p ietom 
nesuilapdama. (48) 

t . rv ,., . . . ū i Visa knvga suskirstyta i 19 tenburge. Is tikrųjų tai vert imasi , „ ° . * , . . 
• r , v. . .» ,. . skynų. Pats p i rmasis skiriamas pernai Paryžiuje išspausdintos 

Andrė Mar t ino knygos "Li tua 
nie , terre de foi, terre des croix: 

(Lietuva — tikėjimo ir kryžių 
žemė) . Papi ldyta naujausiomis ži
niomis ir {vykiais, ši knyga su
pažindina vokiškai skaitančiuo

sius su š iandienine Lietuvos pa
dėtimi, ypač plačiai nušviečiami 
pastarieji penkeri metai. 

Knygos pratarmėje teigiama: 
kovodami už savo katalikiškąjį 
tikėjimą, lietuviai drauge kovoja 
už savo tau t inę nepriklausomy
bę (psl ). Ga l ingas lietuviu 
ginklas esanti jų kalba, kurio? 
šaknyš «iekia žiląia seneve, o gi
minystė »u sanskritu labai demi-

pi rmasis 
j Romui Kalantai (ps l .19-26) . Čia 

' „ jgana smulkiai nupasakojamos tos 
j apl inkybės, kuriomis prieš penke
rius metus Lietuvoje iškilo lieps
nojanti j aunuol io gyvybės auka, 
įspaudusi neišdi ldomą pėdsaką 
pačioje naujausioje laisvės kovų 
istorijoje. "Gyvuoju degiu pavir
tusio R o m o Kalan tos auka — 
skaitome knygoje — žymi Lietu
vos istorijos posūkį ir daugelio 
iliuzijų karčią pabaigą. Vakarų 
masinės informacijos priemonių 
abej ingumas, o d a r labiau skau-
•h *• j+ikanc tyla prislėgė Lietu
vą, kuri pasijuto apleista ir galu
t ina i suprato, jog tau tų šeimoje 1 pacių reiAč . . 

-327) . pateikiamas Lfetuvos ka
talikų laiškai Berlyno ka rd ino 
lui Bengschui (psl. 229^240) ir 
pašiuje pabaia je rašytojo T o m o 
Venclovos pareiškimas Lietuvos) 
kompartijos CK (ps l .241-243) . 

Šioje knygoje t a ip pat pal ie- j 
čiamos katalike gyvenimo saly-Į 
gos Latvijoje. Gudijoje ir U k r a i - Į 
noje. "Tautos , kurios neša vieno- j 
dą persekiojimu jungą Sov. Są-! 
jungoje, vis labiau suartėja. T a i | 
ypač liečia k.:kšcionių persekio- Į 
j imo plotme. Šitas Suartėjimas į 
yra iemiam .s reikšmės pasaul io Į 
ateičiai" (psl.lott} — tokiais žo
džiais baigi?-i įdomi ir vert inga j 
knvga " K r i v i s mi rš ta Lietuvo-Į 
je" . Viena k a da l^ i š l ca a r l i e - ' 
tuviškų žodž j rašybos klaida 
nenuvert ina Mypąs, kurią kuo 
plačiau paskleisti vekiiltat kal-

Įbanč įame pa=ių į | j f ^ * H m o š ų 

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 1977 M. 
AMERICAN m m SERVICE ItfREAU 

•727 SMk Wmtm Avtmii 
mmp, »IIWfe 68643 Tol. (812) 236-6787 

VIOffii SAVAIT£S EKSKURSIJOS 
S8».W 

(Maskva, Vilnius, Maskva; 
# 1 — GBGU**S MfiN. 2 R; #1-A - GEGUŽĖS MfiN. 9 D ; 
# 1 1 — RUSSUO M£R 26 D.-, # 1 2 - SPALIO M£W 10 DA 

# 1 3 —SPALIO MfiN. 17 D. 
VISOS KAINOS PAtYMETOS NUO BOSTONO AF NEW YORKO - MUO CH1CAGOS PRlDETl DAR 

$121.00 

DVIEIC SAVAIČIŲ EKSKURSIJOS 

T a r s i avangard in io f i lmo k a d - ' n a kaibotyr ininhus. Salia kalbos i j i gali pasitikėti t ik savo pačios , 1 Dr. J. Labutis 

# 3 — BBtŽEĮje M t N 4 d Maskva. Vilnius, R^ga, Leningradas, HefctaM 
# 4 — BIRŽELIO MĖN. 26 d. — Maskva, Vilnius, Lucernas, Lugano, 2eaė«« (Šveicattja) 
# 5 — LIEPOS MĖN. 4 d. — Maskva, Vilnius, Roma 
# 6 — LIEPOS MĖN 9 d - Maskva. VUnius. Ryga, Leningradas, Helsinki • 
# 7 — LIEPOS MĖN. 18 d. — Maskva, VUnius, L O M O M * Muencfaanas, Baden-Baden, 

(Šveicarija ir Vokietija) Bazelis 
# 8 — RUGPfO€K> M&H. 1 d. — Maskva, Vilnius, R<nna 
# 9 — RUGPTBCIO MtK. 15 d. — Maskva. Vilnius, Leningradas, Hetsh« 
#10 — RUGSĖJO MĖN 3 d. — Maskva, Vilnius, Roma 
#14 — GRUODŽIO MĖN 20 d. — Maskva. Vilnius, Ryga 
Visos efcskunįjf* H*r t i y s KAUNĄ ir TRAKUS (Prices subject ta change) 
PASAULIO LffiTUVIŲ BENDRUOMENfiS SKRJEDIMAS Į LONDONĄ — 2 a r 3 savaites — $355 iš Chi-
cagos. liepos a t i e . i i . - išvykimas. 
Taip pat psir1nuilsnw ataidimu^ fchart«rs) ?j Chtengm i VatSo»ą — m»o S4S».«i 

i P»»ckfarta •» bun 9&49M 
Į Les Angeles — «to $14ftM 
i RN6 • ~" " ^ 

Ė I ^ T M t 
Sl^Tl.OO 
S1J217.00 

$1^37.00 
$1^74.00 
$1,171.00 
$1.274.00 
$1,138.00 
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Nauji leidimai 
• NATIONALISM IN T H E 

USSR AND EASTERN EU-
ROPE in the era of Brezhnev 
and Kosygin. Papers and Proeee-
dings of the Symposium held at 
University of Detroit on October 

3 — 4, 1975. George W . Simmonds 
Editor. The University of Det
roit Press, Detroit, Michigan, 
48221. 

Daugiau kaip 500 psl. tome vi
sas spiečius autorių liečia įvairia';, 
antraštėje nurodytas temos prob
lemas, siejamas su šiandienine 
Ukraina, Gudija, Estija, Latvija, 
Lietuva, Azarbeidžanu, Armėni
ja, Moldavija, Centrinė Azija, su 
žydais Sovietijoje, su Lenkija. 
Slovakija, Vengrija, Jugoslavija, 
Kroatija, Albanija ir Rumunija. 

Lietuvai skirtuos puslapiuos 
randame šiu autorių straipsnius: 
Tomo Remeikio "Political Deve-
lopments During the Brezhnev 
Era" ir Algirdo Landsbergio 'The 
Organic ant the Synthetic: A 
Dialectical Dance". 

• PASAULIO LIETUVIS, 
1977 m. kovo mėn., Nr . 30-93. 
Leidinys Bendruomenės minčiai 

17-kos buvusių Sibiro tremtinių t ė s rečitalis įvykst 
.r kalinių, 6 pasakojimai liūdi- landžio 3 d.) 4 va_. 
n'nkų. mačiusių trėmimus. An'- nimo centro didžiojoj salėj. Pia-
ra dalį sudaro ištraukos iš 116 nis tė Chicagoje anksčiau buvo i 
laiškų, gautų iš Sibiro. Knygai g i rdėta t ik kaip akompaniato- ; 

iliustruoti surinktos 208 Sibire rė . Viso koncert> klasikinės 
darytos nuotraukos. Medžiaga muzikos programą •. ianistė Chi-
gauta, vedant plačius susirašinė- cagoje at l iks P-^mą kartą. 
i:mus su įvairių miestų lietuviais Skambins Beethow-no, Liszto, 
siaurės ir Pietų Amerikoj?, Euro-, 
poje ir Australijoje bei apklausi-, 
n.ėjant laisvąjį pasaulį pasisku-į 
sius buvusius Sibiro kalinius ir; 
"romtinius. Knygą spaudai pa-
rtaošė Juozas Prunskis. Ji atiduo- I 
dama spausdinti Amerikos Lie-j 
tuvių Bibliotekai, Inc. Ta ip pat ' 
urimi sąrašai apie 40,000 į Sibi-

-ą ištremtų lietuvių, ir iš šios 

Čiurlionio, Jakubė: . . 
rinius. Cikagiečiai 

POS lau- VETERINARIJA IR 
POLITIKA 

(Atkelta iš 3 pusi.) 

skaityti ir rašyt. Pamatęs, kad 
ten yra dar gana entuziastingų 
jaunuolių, prieauglio, kuris dar 
nebuvo stipriai to nacizmo pa
veiktas, iš jų pradėiau organi

škai tu. durniau prūse, mok? tik 
savo prūsišką kalbą, o mes mo-

pradirbau tuos du su kaupu mė
nesius, o arėjus laikui vykti į 

kam ir šitą ir aną. Taip ten ir į mokslą, vykau j Berną 

ir kt. kū-
m Raimon

dos Apeikytės koncertui turėtų z u o t i vaidybos būrelį, ėmėm ir 
sk i r t i didelio dėmesio. į surepetavom "Aušros sūnų". Vi-

kolonija 

medžis gaies susidaryti i V>« antra 

Vrbf. Algirdas Landsbergis 
N'uoirauka V. Maželio 

Kultūrinė kronika 
ALGIRDAS LANDSBERGIS — 

P I L N O TITLXO 
PROFESORIUS 

Rašytojui Algirdai Landsber
giui, nuo 1965 m. dėstančiam 
Fairleigh Dickinson universite-

ir gyvenimui. Redaguoja Bronius į te (Rntherford, N. J . ) , suteik-
Nainys, 6804 S. Maplewood Ave.,i t a s pilno profesoriaus titulas. 
Chieago, 111. 60629. Leidžia Pa-1 Landsbergis priklauso Visuo-
saulio Lietuvių Bendruomenės į meninių mokslų skyriui, be t jo 
valdyba. Administruoja Stasys į pagrindinis uždavinys universi-
Džiugas, 7240 S. Mozart St., Chi- j tė te y ra išvystyti "tarpdiscipli-
cago, 111. 60629. Spaudžia ninius" kursus. Pavyzdžiui, ji-
"Draugo" spaustuvė. Metinė pre- sai sudarė ir dėsto branduolinę 
numerata 3 dol. tautosakos programą, suside-

Slame numeryje pirmiausia dė- dančią iš įvado į tautosaką, pa-
mesys skiriamas Ketvirtajam pa- s a k ų į r lyginamosios mitologi-
saulio lietuvių jaunimo kongre-j-,-os kursų. Teatro skyriuje jis 
sui, kuris įvyks 1979 metais V o - n v e d ė ir dėsto moderniosios sce-
kietijoje. Jo rengimo tema V i n - j n 0 s e s t e t i ką . absurdo teatrą, 
cas Bartusevičius (Vokietija) čia J A V a v a n g a n j i n į ceatrą, Azijos 

dramą ir teatrą. Pr ieš kelerius 
metus teko jam dėstyti ir lie
tuvių l i teratūros kursą vienam 
studentui. J savo tautosakos 
kursus Landsbergis jgiaudžia 
apsčiai ir lietuvių liaudies dai
nų bei pasakų. 

ir pateikia diskusinį straipsnį. 

Daug aktualios medžiagos ir 
kituose leidinio puslapiuose, kurie 
sugrupuojami į tokius pluoštus: : 

Karba, Pasaulio ' i ietuvių jauni
mas, Savais reikalais, Kultūros ba
ruose, Švietimas ir auklėjimas, 
Skaitytojų žodis, Pasaulio Lietu
vių Bendruomenėje. 

• LAIŠKAI LIETUVIAMS, 
1977 m. kovo mėn. Nr . 3. Re
liginės ir tautinės kultūros žur
nalas. Leidžia lietuviai jėzuitai. 
Redaguoja J. Vaišnys SJ . Admi
nistruoja A Likanderienė. Meti
nė prenumerata 6 dol . Redakci
jos ir administracijos adresas: 
2345 W . 56th St., Chieago. 111. 
60636.i: ; "'. '-".'• .' 
:*5ian*'"wurhėrvje: Atgaila ir 

sportas (J. VaiŠnys, S.J.); Alfon
so Tyruolio eilėraščiai; Krikščio
nišką toleranciją ugdančios min
tys (Alf. Grauslys); Keturi Ama-
zonijos lietuviai (A. Saulaitis, 
SJ . ) ; Iš dviratininko kelionių 
(Anicetas Tamošaitis, S.J.); Glo
balinė žmonijos gerovė (V.P Zu-
bas). šeima: Mokslas. Kalba ir 
kt. Numeris iliustruotas dail. A. 
Tamošaičio darbais. 

• ŠALTINIS, 1976 m. Nr . 6. 
Tikybinės ir tautinės minties dvi-
menesinis, iliustruotas žurnalas. 
Leidžia marijonai ir 5v. Kazimie
ro sąjunga Anglijoje. Redaguoja 
kun. S. Matulis, MIC. Administ
ruoja J. Dubickas. Metinė prenu
merata 2 sv. (4 dol . ) . Redakci
jos ir administracijos adresas: 16 
Hound Rd., West Bridgford, 
Nottingham N G 2 6AH, Eng-
land. 

Straipsnių, poezijos ir kitokių 
aprašymų šiame numeryje patei
kiama šių autorių: vysk. A. Deks-
nio, P. Butkaus, S. Matulio, S. 
Kuzminsko, VL Šlaito, V. Balic-
ko,kun. J. Steponaičio ir kt. 

f VYTIS, 1977 m. kovo mėn. 
Nr. 3 . Lietuvos Vyčių mėnesinis 
žurnalas. Redaguoja Loretta L 
Stukaą, 1467 Force Drive, Moun-
takaside, N.J. 07092. 2urnak> me
tinė prenumerata 5 dol. Admi
nistracijos adresas: Vytis, 2524 
W. 45 St., Chieago, II. 60632. 

Šį kaną "Vyties" puslapiuos 
daug dėmesio skiriama sv. Kazi
mierui ir žymiesiem? vyčių "eikė-
lams Ignui Sakalui ir Juozui Sa-
dAufiriif: Taipgi* duodama piati 
vyčių veiklos kronika. 

KNYGA APIE SIBIRO 
LIETUVIUS 

Jau baigta paruošti knyga 
"Lietuviai kaliniai ir tremtiniai 
Sibire". Rankraščio susidarė 255 
puslapiai. Čia yra atsiminimai 

Tolimoje Azijoje, Buriat-Mon-
go'ijos srity, Colano apylinkėse 
yra lietuvių kalinių ir tremtinių 
kapai. Čia yra ir bendras cemen
to paminklas, nulietas tremtinio 
Jono Vileišio, su lietuvišku kry
žiumi, nukaltu Jono Krasausko. 
Paminkle yra toks įrašas: 

A-A 
Lietuvių tremtinių kapai 

1948 - 1957 
Mes esam iš Gintaro Krašto 
Iš garbingos gimtinės Lietu

vos. 
Kas išskaitys vargus be rašto, 
Ką iškentėjo didvyriai jos?! 

Ši knyga apie lietuvius kali
nius ir tremtinius Sibire bus raš
tas, kuris daugiausia jų pačių žo
džiais ir vaizdais nors iš dalies 
išsakys jų vargus. 

PASKUTINIS OPEROS 
SPEKTAKLIS 

Šių metų Chbagos Lietuvių 
operos sezonas baigiasi rytoj, 3 
vai. popiet pradedamu paskuti
niuoju Charles Gound "Romeo 
:r Julijos" spektakliu. Operą pra
ėjusį savaitgalį mačiusiems ne 
pro šalį būtų ja išvyst; ir išgirs
ti dar pakartotinai, nes paskuti
niame spektaklyje debiutuos Ro
meo vaidmenyje naujas solistas, 
svečias iš Toronto, Rimas Stri
maitis. Kultūrinio priedo pusla
piuose pastatymų recenzija bus 
po visų spektaklių — balandžio 
9 d. Ją rašys Balys Chomskis. 

RAIMONDA A P E f f i Y T * 
CHICAGOJE 

Pianistės Raimondos Apeiky-

KINO ŽURNALAS APIE 
J O N O MEKO FILMUS 

New Ycrke leidz' imas mėnesi
nis filmų žurnalą- 'Thousand 
Eyes" kovo mėn. įrumeryje nema
žai vietos skiria ir Jono Meko 
užmojui pavaizduoti filme vieni
šo egzilo ir visos egzi'inės bend
ruomenės buitį šio krašto did
miestyje. Žinoma, Janas Mekas 
čia visur autentiška' užgriebia sa
vo paties ir aplame: lietuvių eg-
zilines problemas bv[ nuotaikas. 
Šis netrumpas trijų valandų jo 
filmas pavadintas "Lošt, Lošt, 
Los:". Žurnale >į palankiai ko-
tuoja Lindley Hanlon. 

AMERIKIEČIO APYSAKA SU 
VEIKĖJAIS LIETUVIAIS 

Rogere Burke "B-nond Theier 
Country", apysakom išleistos 
Great Northern Book Co. leidvk-

sa 
džiaugsmu 

**V 

Lietuvių tremtinių kapai Sibire, Bu-
riat-Mongolijoje, Coiane, su žinutėje 
minimu paminklu ir įrašu. Paminkli
nį kryžių nukalė ir pastate Jonas Kra
sauskas su padėjėju cemento darbui 
Jonu Vileišiu, stovinčiu nuotraukoje 
prie kryžiaus. 

labai su dideliu 
tą užsimojimą priė

mė, ir, kiek jau mūsų tos patal
pos leido, pilna salė susirinko šio 
veikalo pasrž'ūrėt". Veikalas pa
vyko esamose sąlygose mums vi
sai gerai. Tai pakėlė dvasią vi
sų ten esančių tautiečių. Paskiau 
m a n tas B raškys ir Martišius 
Vincas rašė laiškus. Ir vėliau pa
laikiau korespondenciją su jais. 
Tikrai tų dviejų mėnesių laiko
tarpis buvo vaisingas, mačiau, 
kad tie vaikai savo dvasia yra 
atgiję ir stengiasi toliau lietuvių 
kalbos mokėjimą palaikyti. 

Taigi tas problemas, su kuriom 
čia išeivija susidūrė, besisteng
dama išlaikyt savo jaunimą, aš 
turėjau progos pažinti anksčiau. 
Pavyzdžiui, stengiaus įtikinti jau
nuolius ir vaikus, kad vis dėlto 
mokėti dvi kalbas yra daug svar
biau, daug geriau negu vieną. 
Tuo jie tikrai ėmė didžiuotis. 

los Yakima, Washington, pagrin
diniai veikėjai yra lietuvių Joni
kų šeima, turinti kalnuose va
sarvietę. Joje darbuojasi jų duk
ra Audrė, vadinama Andy, ir su 
ja susipažįsta vienas amerikietis 
atostogautojas. Apysakoj yra ir 
lietuviškų išsireiškimų, vardai 
rašomi teisingai lietuviškai, pa-
iečiamos lietuviams aktualios te

mos: Sibiro deportacijos, Helsin
kio konferencija ir kt. Apysaka 
yra daugiau meilės istorija, bet 
lietuviams įdomi, kadangi liečia 
lietuvius. Prie apysakos yra ir ke
letas trumpesnių novelių, dau
giausia sportinių, nes ir pats au
torius yra sportininkas, 34 m. am
žiaus. Rašydamas apysaką, palai
kė ryšius su lietuviais. Ši knyga 
jau yra penktasis to autoriaus ku
ri n vs. 

JEI JOS NORITE SIŲSTI SIUNTINIŲ DOVANAS 1 LIETUVA IR ĮVAIRIUS 
USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos 

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

VYRIAUSIA ISTAIBAs 1776 BR0ADWAY, NEW YORK, N. Y. 10019 
TEL — 581-6590; 581-7729 

Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia t rumpiausiu laiku. Siuntinių 
pr is ta tymas garantuotas . Visi muitai apmokami mūsų ištaigose,, gavėjas NIEKO NEMOKA. 

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasi te žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvai
riausių audinių, ta ip pat maisto produktų, odos avalynei i r ki tų daiktų. 

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vaka ro . Šeštadieniais ir sekmadie
niais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet. 

M O Š Ų S K Y R I A I 8 
AlIentown, Pa. — 126 Tilghman Street _.._ _ 435-1654 
Baltimore 31. Md. — 1828 FTeet Street „ - _ _ 342-4240 
Broofclyn, M. V. 11218 — 483 McDonald Avenoe 633-0090 
Buffalo 12, N. Y. — 701 Ffflmore Avemie „ 895-6700 
Chieago 22, TŪ. — 1241 No. Ashland Avenoe - „..„ 486-2818 
Chieago, 111. 60629 — 2608 West 69 Street 925-2787 
Chieago, m. 60609 — 1855 West 47 Street -..- - „ 376-6755 
Cleveland 13, OMo —1628 KenUworOi Avenoe «... 771-0696 
Detroit 12, SBch. — 11601 Jos Campau Avenoe _ _„_ 365-6780 
Ramtramck, !Wkh. — 11339 Jos Campaa Avenoe . _ _ S6S-6740 
Hartford 6, Com. — 122-126 Hillside Avenoe _ _ _. 246-2348 
Los Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenoe _ „ 385-6550 
New York 3, N. Y. — 78 Second Avenoe „ „ „ 674-1540 
New York 3, N. Y. — 324 E. 9 St _„ _ _ „..._ 475-7430 
Mlaml Beach, Fla. 33131 — 1201 17 St 395-673-8220 
PhBadelphia 23, Pa. — 631 W. Girard Avenoe 769-4507 
Phoenfcc, Ariz 85627 — 22947 Black Canyon Hwy. „.„ 692-942-8779 
Rahway, ?f. J. — 47 East Mfltan Avenoe - „ 381-8800 
SOver Springs, Md. — 1002 Keimebec Ave. ™ ..„ 391-589-4464 
Soufh RJver, N. J. — 41 Whltehead Avenoe 257-6320 
Syracose, N. Y. 13204 — 513 MarceRus Street „„. ...» 475-9746 
Woodhaven, Queens, N. Y. 11421 — 80-14 Jamaica Ave.. ,,... —....,..,, „..„ „ 296-5250 

MANYLAND BOOKS LEIDINIŲ 
P A V A S A R I N I S 
I Š P A R D A V I NA S 

(nuo kovo 2o iki balandžio 25) 

GROŽINĖ LITERATŪRA 

Aloyzas Baronas; TRE JHIKD WOMAN (romanas) $5.—-
dabar $?.50 

Jurgis Gliaudą: SONATA OF KARUS (apie M. K. Čiurlionį) S5.— 
dabar $230 

Vincas Krėvė: TftE T.EMPTATION' $3.— dabar $2.— 
Ignas šeinius: KEJlYENATION OF SIEGFIED IMMERSELBE 

(romanas, kuriame išjuokiamas vokiškas rasizmas, išspaus
dintas Hitlerio sjalybė* metais) S5.— dabar $2.— 

Ignas šeinius: OKDEAL OF ASSAD PASHA (linksmi Miss America 
nuotykiai) $2.— dabar 51.— 

Mykolas Vaitkus: THE DFJLUGE (apie biblinį tvaną) $3.95 dabar 
$1.30 

Ant. Vaičiulaitis: NOON AT A COUNTRY IN~N (novelės) $3.95 da
bar S2.— 

Vaižgantas: SIN AT EAST.ER (apysakos) $5.95 dabar $3.— 
Vincas Krėvė: HERDSMAN" AND THE LLNDEN TKEF (apysa&os) 

$3.95 dabar $2.— 
Vmcas Kudirka: MEMOIRS OF A IJTHUANTAN RRIDGE (apysa

kos ir Varpas) $2.— dabar $1.— 
Decker & Angoff: MODERN STORIE* FROM MANY LANDS 

(pabaltiečiŲ kūryba taip pat reprezentuojama) $7.95 dabar 
§5 

Stepas Zobarskas: YOUNG LOVE & OTHFR INFTDEIJTEES 
(novelės) $4.95 dabar $2.50. 

Stepas Zobarskas: BOBBY ^ISHTNGMORE (apysaka vaikams) 
$1.95 dabar $1.00 

Alg. Landsber-is: FIVE POSTS IX A M.ARKKT PLACF (drama apie 
partizanus) $4.— dabar $230 

Marija Saulaitis: AND YOU (eilėraščiai) $2.95 dabar $1.— 
Danguolė Sealy: RECOLLJECTIONS OF A CHILDHOOD (eilė*) 

$4.— dabar $1.— 
Danguolė Sealy: REGIONS OF SO ADMITTAXCE (eilės) $4.— 

dabar $1.— 
ISTORUA, ATSIMI>L\L\I IR KITOS KNYGOS 

J. Daumantas: FIGHTERS FOR FREEDOM (išgarsėjusi vieno iš 
partizanų vadų knyga) $9.95 dabar $8.— 

Stasys Yla: A PRIEST Df STUTTHOF (lietuviai nacių kone. 
stovykloje) $7.95 dabar $4.— 

Dr. A. Gerutis, ed.: LITHUANTA: 700 YEARS (4-ji laida) $12.— 
dabar $10.00 

Jurgis Gliaudą: SIMAS (istorija apie jūrininką Simą Kudirką) $5.— 
dabar $2.50 

Neužmirškite pridėti 40 centų už pirmąją knygą ir po 20 centų už 
sekančias knygas pašto ir persiuntimo išlaidoms padengti. 

ČEKIUS IR PERLAIDAS SIUSKIT ŠIUO ADRESU: 

MANYLANDS BOOKS, INC. 
84-39 90th Street 
Woodhaven, X. Y. 11421 
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A. T V E R A S I 
2846 W. 69th Street — Tel. RE 7-1941 r 

Pardavimas ir taisymas 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 
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TOURS 

NAUJI SKYRIAI: 
LAKEWOOD, X. J. 
HERKIMER, N Y 

08701 — 234 Second St ..... 363-0494 
115-SS9-3fS8» 
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1977 KELIONES Į LIETUVĄ 
Vienos savaites keliones į LIETUVĄ, 
Dviejy savaičiŲ keliones j LIETUVĄ, 

BAVARIJĄ, Vokietijoje, ir LONDONĄ, 
Anglijoje 

Vilios Savaites Kelionės į Lietuvą — 1 aaktis Maskvoje, 6 dienos ir 5 naktys 
Vilniuje su dienos ekskursija j Kauną, t naktis Maskvoje. 

• Balandžio 24 — Gegužės 2 $85840 
• Rugsėjo 18 — Rugsėjo 26 $858.00 
• Spalio 9 — Spalio 17 $826.00 

Dviejų Savaičių Kelionės j Lietuvą, Vokietiją ir Angliją — 1 naktis Maskvoje, 
6 dienos ir 5 naktys Vilniuje su dienos ekskursija į Kauną, 4 naktys Munidie ir 3 
naktys Londone. 

• Birželio 26 — Liepos 10 $1,253.00 
• Liepos 17 — Liepos 31 $1,253 00 

Grupes bus lydimos patyrusių palydovų. Pirmos klasės viešbučiai, po du asmenis 
kamb., trys valgiai kasdien; pusryčiai ir pietūs Murtche, Londone ir Paryžiuje: mies
to apžiūrėjimo kehonės, persėdimai, bagaio pervežimai. 

Speciali kelionė j Lietuvą. Vokietiją ir Prancūziją — 1 naktis Maskvoje, 6 dienos 
ir 5 naktys Vimiuje, *ni vienos dienos ekskursija j Kauną, 3 naktys Muniche ir 3 
naktys Paryžiuje. 

• Birželio 8 — Birželio 22 $1276.00 

Kelionių kainos yra pagal naujas skridimo kainas, galiojančias nuo 1977 m. bal, 1 d., 
kurios yra priklausančios valdžios patvirtinimui. Kelionių kainos pagrįstos kelionių kai
nomis iį Bostono. New Yorko ir Montrealio per Pan American WorId Ainvays arba 
bet kuriuo TATA lėktuvu. 

Del daugiau informacijų apie Lietuvių keliones prašome kreiptis-

A L G I R D A S M I T K U S 
B A L T I C T O U R S 

S Whit« Oak Rd., Kevrton, MA 02168 
Tel, (617) - 969-!!90 

kelione ribota*. Patarta* kao tnks«ausiai rezervnot vietas. 
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DAILĖS PARODOS VADOVĖ 

VERBOS SAKELE 
Buvo seniau malonūs laikai, 

prieš Velykas Verbų sekmadienį 
žmonės Lietuvoj prisiskindavo ver
bų šakelių, jas šventindavo ar
ba jomis ką nors pašventindavo, 
aiškindami, kad verba plaka, ne 
aš plaku. Šiais laikais nebėra ver
bos, tebėra tik švelnūs palmių 
lapeliai, kurie absoliučiai nebe-
plaka, o kad reikia plakti, tai nie
kas nesuabejotų. Po plakimo visi 
veiksniai būtų labai vieningi ir 
net tarp jaunimo ir senimo nebū
tų jokio generacinio plyšio. 

Verbų nebėra, bet plakimas ir 
Šiais laikais tebeegzistuoja. Ir 
šiais laikais tebėra tas pats gyni
masis, kad verba plaka, ne aš pla
ku. Kitais žodžiais sakant, plaku 
kitą, kad jis kenkia, bendradar
biauja, prokomunistauja, šmei-
zia. 

Vis tas kitas kaltas, nes jis ar
do, o aš statau, jis šmeižia, o aš 
teisinu, jis apkalbinėja, o aš tiesą 
ginu, jis blogą spaudą skaito, o 
aš gerą, jis aukoja veiksniui, ku
ris Lietuvą laidoja, o aš aukoju 
tam, kuris Lietuvą laisvina, jis 
remia blogus darbus, o aš gerus. 
Be to iš viso aš jam nieko blogo 
nenoriu, nei jis man nenori, nesi 
•visi, jeigu plaka, tai už šventą tei- j 
sybę. Verba plaka, ne aš plaku. 

T . . . . , . 
Jeigu tu neini į koncertą, tai to

dėl, kad gaili pinigų, o jei aš nei
nu, tai todėl, kad turiu skonį; jei
gu tu neperki knygos, tai esi sno
bas, bet jei aš neperku, tai aš at
skiriu kas gera ir kas bloga. Jeigu 
tavo vaikai nelanko lituanistinės 
mokyklos, tai tu esi lietuvybės 
priešas, bet jeigu mano nelanko, 
tai todėl, kad moko iš komu
nistinių vadovėlių. Jeigu tavo 
vaikai klenkina pianiną salėje, 
tai jie neišauklėti vaikigaliai, bet 
jei mano daužo klavišus, tai jie 
turi muzikinį pajautimą. Jeigu tu 
neaukoji veiksniam, tai todėl, kad 
esi šykštus, bet jei aš neaukoju, 
tai todėl, kad aš veiksnius mo
kau vienybės. 

Jeigu kitas sutinka būti pirmi

ninku, tai jis trokšta garbės, bet 
jei aš sutinku, tai gelbsčiu drau
giją iš bėdos; jei kitas nesutinka 
būti pirmininku, jis tinginys, o 
jei aš nesutinku, tai nenoriu ne
užtarnautos garbės. Kai mane 
kviečia į komisiją ar valdybą, ne
sutinku, bet kai kiti sutinka, tai 
šaukiu, kad mus valdo partinės 
klikos. 

Taigi, verba plaka, o ne aš pla
ku. 

Reorganizuotos Bendruomenės 
dvi apylinkės plaka 67 apylinkes, 
kad jos nėra reorganizuotos, o 
67 apylinkės plaka dvi. kad jos re
organizuotos. Reorganizuoti va
dai plaka organizuotus, o šie 
plaka kitus vadus, ir visi plakda
mi prideda, kad vieni yra LB 
skaldytojai, o kiti Altos griovė
jai. 

Žodžiu, nors verbų šiais lai
kais nebėra, nors vietoj jų tik 
švelnūs palmių lapeliai, plaki
mas vyksta pilnu tempu. Malo
nu, kad verbiškos tradicijos vis 
palaikomos ir nereikia verku', jei

gu kiek ir daugiau užduoda. Pri
sikėlimo šventėms artėjant, tegu 
paskauda. Bet ar šiais visokių re
formų laikais nebūtų gera, kad 
kas ką paplaktų tikru rimbu, tai 
būtų lyg ir kokia verbinė pa
žanga, daugiau primenanti tradi
ciją, kada, verbomis plakdami net 
ligi raudonumo, šaukdavo: ver
ba plaka, ne aš plaku! 

V. V. 

Nors ir gausu pas mus 
dailės parodų, bet tokių vado
vių, gaila, nėra, apie kokią ra
šo Vilniaus "li teratūra ir Me
nas". O gidė tikrai verta pavy
do. Apie ją J. Kunčinas rašo: 

Parodos gidė pirmokams: 
"Vaikučiai, ar matot, kiek čia 

jums visko pripaišė dėdės ir te
tos? Gerai, kad matot, štai čia 
vienas dėdė ir viena teta sėdi už 
stalo ir valgo. Matyt, jiems la
bai skanu. O jūs. vaikučiai, a r 
visada viską suvalgot? Visada? 
Gerai O prieš valgį rankas plau
nate? šitie dėdė ir teta visuomet 
plauna rankas. 

Vienas pirmokas: Kad jų rau
kos žalios! 

Gidė: Taip tik atrodo pa
veiksle. Kai paaugsi, suprasi, 
kodėl jos žalios. Gal norit* ko 
paklausti? 

Antras pirmokas: O Kodėl 
viena tetos akis yra didesnė 
ir žiūri visai ne j dėde? 

Gidė: Matyt, virtuvėje kas 
nors verda. Teta viena akimi 
stebi puodą, kad neišbėgtų arba 
neprisviltų. Aišku? Eisime to-
liau~. 

VYNAS IR KELIONĖS 
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GYVATINĖS LAŠAI 
Vienas pensininkas pacituoja 

laišką iš Lietuvos: "'Nusipirkau 
vieną litrą degtinės ir į ją įmer
kiau džiovintą gyvatę, ir kas die
ną prieš valgį tos degtinės po vie
ną šaukštą geriu. Ir taip nuo 
sklerozės pasigydžiau", ir po to 
klausia: "Žmogus prižadėjo džio
vintą gyvatę į Ameriką atsiųsti, 
jeigu aš noriu ir neturiu kur gau-
TI. Ponas Daktare, ar tai Issm, 
kad galima taip pasigydyti nuo 
sklerozės?" 

Daktaras atsako: "O degtinės 
po valgomą šaukštą gėrimas ne 
alkoholikui nieko per daug ne- į 
gero nesuteikia. Tad ir tamsta, | 
jei nesi alkoholikas, gali mėginti 
sau nuotaiką taisyti su gyvatine. 
Dar vienas dalykas: nepra
dėk su vienu gyvatinės šaukštu, 
jei manai baigsi su buteliuku 
dienoje. Kai kurie įpranta gėri-
man, vienu šaukštu kasdien pra
dėję degtinę ragauti.Nėra medici
niškų žinių, kad gyvatinė pa
dėtų, bet mėginti visada gali
ma", paguodžiančiai nuteikia 
daktaras. 

ĖMĖ IR NUMIRĖ 

"Gimtojo Krašto" kovo 19 nr. 
rašoma: 1971 m. pasirodė JAV 
Skrantono universiteto buvusio 
istorijos profesoriaus Antano 
Kučo (mirė 1972 m.) ir Pr. Pau-
liukonio (mirė 1970 m.) pareng
ta Amerikos lietuvių istorija". 

Kad Pauliukonis mirė, tai jau 
tiesa, bet dr. A. Kučas tebegyve
na Putname ir jeigu jisai "Gim
tajame Krašte" paskaitęs tą ži
nią nemirė iš juoko, tai dar ir 
"Gimtąjį Kraštą" pergyvens. 

PATIKSLINIMAS 

Laiške iš Lietuvos rašoma: 
"Buržuazinis nacionaliste, turė
tum žinoti, kad J. Avyžiaus kny
ga "Sodybų tuštėjimo metas" 
tikrai vadinasi "Krautuvių tuš
tėjimo metas", o J. Baltušio kny
ga "'Su kuo valgyta druska", va
dinasi "Su kuo valgysi druską". 

TARYBINIS INKSTAS 

Komunistinė New Yorko "Lais
vė" kovo 4 d. išspausdino žinią 
"Jis gavo tarybinį inkstą". Ra
šoma, vasario 19 d. Maskvoje au
tomobilio nelaimėje buvo užmuš
tas 16 metų jaunuolis. Už 48 
valandų jo vienas inkstas lėktu
vu buvo pristatytas į New Yorką 
ir \ e w York Hospital — Gomeli 
Medieal Center, per-.odinamas į 
Jose Serrano. Taigi, šalia tary
binių rašytojų, tarybinė 'Vilnis" 
paskelbė ir tarybinį inkstą. 

Šakytė išleido knygą "Alkana 
žemė", o K. Bradūnas ''Alkana 
kelionė". 

V. Reimeris išleido "Vėjo vy
nas", o Nyka Niliūnas "Vyno 
stebuklas". 

KOVA PRIEŠ CEPELINUS 
T. Klyga "Dirvoje" šitaip ape

liuoja į lietuves moteris, geisda
mas skanesnių patiekalų. Anot 
jo: "Raštingų ir kultūringų 
moterų sąžinė turėtų steng
tis bent viešai savus valgius lie
tuviškai vardyti. Doram žmogui 
skonio negadinti svetimu jovalu, 
kaip — baranka, mazurka, kol
dūnai, cepelinai, bulkos ir bulku-
tės, sosas, pončkai ir kt. Irgi mar
gučių kad neneštų mums kokia 
boba ar bobelė, bobutė, nes Lie
tuvoj vaikai žinojo, kad zuikutis 
velykaičius atridena. 

ATSIMINIMŲ NOSTALGIJA 

Ponas Lukavičius buvo miesto 
galvos padėjėjas. Namie visi kal
bėdavo lenkiškai, dukros buvo 
labai gražios panelės. Klebonas 
buvo mudviem įsakęs išmokti 
lenkiškai. Pakviesdavo mudu į 
savo šeimos šventęs, net mokė ir 
mazurką šokti. 

Kun. J. Venckus 

DAKTARO KABINETE 
— Praėjusią savaitę aš taip il

gai laukiau daktaro kabinete, 
kad supykau ir parėjau namo, 
nutaręs mirti natūralia mirtimi. 

MAMOS KALTĖ 

— Tėte, kur yra Alpės?'1 

— Klausk mamos, ji viską kaž
kur nukiša — atsakė tėvas. 

PRAKTIKA 

— Tamsta šįryt žymiai leng
viau kosėji, — sako slaugė ligo
niui. 

— Turėčiau, turėčiau, nes aš 
visą naktį praktikavausi. 

RANKRAŠTIS 

— Ar tu gali ką nors daryti, 
ko kiti žmonės negali? 

— Kodėl ne? Aš galiu skaityti 
savo paties rankos raštą. 

TAUPYMAS 

Vienas fabrikantas pasisakė ke
tinąs apkarpyti savo reklamų 
skelbimus, kad sutaupytų pinigo. 
I tai pardavėjas atsakė: 

— Tad galėtumėt sustabdyti 
ir savo laikrodį, kad sutaupytu-
mėt laiko. 

METAI 

Parodos gidė pirmakursiams 
"Sustokime prie šito paveikslo. 
Ar jaučiate, kaip iš kurinio 
trykšta nemeluota tiesa? Du 
žmonės — jis ir ji — vakarie
niauja. O gal pusryčiauja, ne
svarbu. Pagaliau tai, kad jie val
go, kūrėjui nėra svarbiausia. 

Svarbiausia, kad jie dviese. Ma
tot, kad mergina visai nežiūri j 
lėkštę su salotom, mėsa ir bul
vėmis? Vienoje rankoje ji gniau
žia Sakutę, o kita glamžo staltie
sės kraštą, čia ir slypi psicholo-
ginis-analitinis. kūrinio užtaisas. 
Juk vyriškis, net nepaMetęs savo 
porcijos, jau čiumpa už taurės 
stalo vyno! 

Vienas pirmakursis: Už stikli
nės rašalo. 

Gidė: Vulgarieji lankyto jai 
gali išeiti! Toliau. Matyt, tarp 
šių dviejų žmonių neseniai įvyko 

kaip suakmenėję ir nežino, ko 
griebtis. Net valgis negarvoj. 
Matot, kokios graudžios jos 
akys. Lūpos. Pirmoji raukšle-
lė, ir tokios žalsvai liūdnos ran
kos... 

1 balsas: I r aš norėčiau tokios 
suknelės... 

2 balsas; Vyras tai tikras lie
tuvis: ir akys mėlynos, ir nosis! 

3 bafeas: Ak... Ko tik nebū
na gyvenime... 
Parodos gidė kotehozininkams 
Dabar atkreipsime dėmesį į dro
bę "Už stalo". Be abejo, žinote, 
kad paveikslai tapomi dažniau
siai ant drobės. Vyresnieji dar 
pamena, kaip sunkiai drobę aus
davo namuose. Paveiksle sėdi 
du žmonės ir vakarieniauja. Nė
ra abejonės, kad ta i vyras ir 
žmona, jauni specialistai, gal 
agronomas i r zootechnikė. Par
ėjo abu iš darbo, persirengė Sva
resniais rūbais ir susėdo prie 
stalo. Matyt, pasikalbėti apie 
darbą. Jų pačių vaikai žaidžia 
gretimame kambaryje, kurio pa
veiksle nematyti Juk dabar kol
ūkiečiai gyvena pasiturinčiai, 
turi puikius namus. Apie jų ger
būvį galima spręsti ir iš to, koks 
turtingas stalas. 

Viena moteri:s Vyriškas tai 
panėši į Pūdimaičių Kazį... 

Vienas vyras: O moteriška tai 
gyva Neringa iš kontoros... 

Gidė: Dailininkas puikiai pa
žįsta mūsų kaimą, jo žmones, 
rūpesčius. Matote, kaip tikroviš
kai nutapytas ketvirtis lietuviš
kos duonos. Tiesiog junti kvapą, 
traškančios plutos skonį. Ne vel
tui prie šio paveikslo jis plušo 
ištisą savaitę! Dabar pastovėki
me ir patylėkime, pajuskime jo 
spalvas ir kvapus... 

Vienas vyras prieina ir pauos
to drobę. 

Gidė: Eksponatų nosimi pra
šom neliesti! O dabar.. 
Parodos gidė užsienio turistams 

Skambėjimas niekur neduoda žmogui poilsio. Namie skamba žadintu
vas, darbe telefonas. Pieš. J. Juozapavičiaus 
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didžiulė drama. O gal ir ne
didelė tragedi^. Gal vyriškis su
žinojo nemalonią naujieną. Gal 
jis nuskriaudė šią merginą, ž i 
not, kokie tie mūsų vyrai. Jūs, 

Paveikslas "Motėm" yra 
vienas savičiausių šios parodos 
darbų. Nors jo kompozicija ga- i "t 
na paprasta, tačiau tapytojui 
pavyko esmines detales susieti į 
harmoningą visumą. Pavargusi, 
tačiau išdidi ir kupina tikėjimo 
savomis jėgomis moteris žvelgia 
į antrame plane sėdint5, vyrą. 
Ryški tapysena, —spalvinė 
įtampa padėjo sukurti kažkokią 
intymią, žodžiais sunkiai nusa
komą paveikslo dvasią. Mato
te, kad paveiksle parodyti tau
rūs, jautrūs ir paprasti žmonės. 
Švelni žalsva gama tarsi slopina 
įtampą tarp jų, tačiau trečiame 
plane dramatiškai nutapytas 
langas kelia ir nerimą... 

Vienas svečias: Gal ką nors 
pasakytumėte apie nacionalinį 
savitumą? 

Gidė: O taip! Nors paveiksiąs 
gana ekspresyvus, tačiau sveti
mų įtakų ieškoti nė neverta. Dar 
pažvelkite j kambario, kuriame 
pietauja herojai, interjerą. 
Puokštė verbų. Ant sienos — 
skulptūrėlė. lininė staltiesė, ku
rią glamžo moteris. Iš kilimo 
rašto drąsiai gali spręsti, kad 
jis pagamintas Lentvaryje. Tai-

ŽUVININKŲ KOMANDA 

Atėjus beisbolo sezonui, prisi
mename specialiai Spygliams at 
siųstą linksmą "Sun Times" ko
respondento Eddie Gold straips
nį. Jame rašoma: 

"Jeigu reikėtų sudaryti meške
riotojų beisbolo komanda, suda-
rytina iš šias pavardes turinčių 
žaidėjų: Catfish (Katsnukė),, 
Hunter, Art Hering (silkė), Di-
zzy Trout (upėtakis) Norm Bass 
(jūrų ešerys), Warren Spawn 
(ikra)? Lipman Pike (lydeka), 
Ty Cod (menkė) Mickey Macke-
real (makrelė), Chico Salmon 
(lašiša) Bobby Sturgeon (erške

tas) , Jim Carp (karpis). Žodžiu, 
žuvinių pavardžių tiek daug, 
jas čia išvertėm, kad net ir meš
keriotojai galės pasinaudoti. Ed-

ie Gold surašė ir paukštinių 
pavardžių, bet lietuviams užteks 
ir meškeriotojų komandos,paukš-
tinė nereikalinga, nes mūsų 
broliai nesu:igieda. 

M. Čapkauskas apie 
save si 

v*v^vX-,-

tapybos 

merginos, niekada nepakliūkite į gi, tokio paveikslo nieku gyvu 
ant tokios meškerės, šit sėdi jie negalėjo nutapyti nei prancūzas, 

nei austras, nei japonas! Beje, 
aš asmeniškai pažįstu kūrinio 

— Kiek metų turėtų asmuo, 
gimęs 1920 m.? — klausia moky
tojas. 

— Vyras ar moteris? - prašo 
patikslinti mokinys. 

NEPAVYKĘS {SPŪDIS 

Naujas advokatas ką tik ati
darė savo kontorą. ; 

— Aha, štai jau klientas! — 
pradžiugo jis, įeinant žmogui. 

— Turiu jam padaryti įspūdi. 
Pagriebia telefoną ir kalba: 
— Ne, labai pufo, bet nega

lėsiu imti tarastos bylos net ir už 
1,000 dol \latot, turiu per daug 
darbo. 

Padeda ragelį *r sužiūra į atei
vį. 

— Kuo salėčiau tamstai padė
ti? 

— Iš tei>ybės, niekuo, —atsa
ko tas. — Atėjau čia tik tamstos 
telefono pr-ongn. 

mūsų nacionalinės 
meistrų. 

Viena viešnia: Ar paveikslas 
parduodamas? 

Gidė : Už jokius pinigus! Me
no vertybių išvežimas į užsienį 
y ra nuostolis visai kultūrai. 
Paveikslų jūs galėsite pasirink
ti dailės salone. 
Parodos gidė paveikslo autoriui 

Oi, Vincai! Užkamavo ma
ne ta t avo teplionė! I r kam aš 
t au pozavau tą pamėklę! Ma
niau, būsiu bent kiek panaši. O 
dabar aiškinu, aiškinu, bet 
širdį geiia, žiūrint j tą baidyklę. 
I r save nei šiokį, nei tokį nusi-

autorių, tad nedvejodama galiu piešei! Vos nenupirko! Būtų už 
teigti, jog jis vienas savičiausių vandenyno mus abu išsivežę!" 

— Aš nevaikščioju ant žemės, 
aš vaikščioju danguje, nes tik po 
mano kojom prasiseda dangus. 

—Mano galva visada pilna. 
Pilna tuštumos. 

— Nesuprantu, kodėl mano 
nailoninės kojinės smunka že
myn, bet nailoniniai marškiniai 
visada kyla aukštyn. 

— Aš visada esu pasiruošęs 
nieko neveikti. 

— Kiekvieną rytą, mano dar
bas yra ne atsikelti, bet atsibusti. 

— Man patinka įvairūs istiliai, 
todėl aš mėgstu stebėti kramto
mąją gumą kramtančius žmones; 
kiekvienas turi skirtingą kramty
mo stilių. 

— Mano dantys yra mano'bur-
nos ziperis. 

— Anąsyk mačiau nesvietiš
kai nutukusį vyrą. Pagalvojau, 
kad jis buvo prarijęs lietsargį, ku
ris jo pilve išsiskėtė. 

— Kada aš valgau vyšnias, aš 
praleidžiu daugiau laiko spiaudy-
damas, negu rydamas. 

— Nusipirkęs elektrinį dantų 
šepetuką, aš mažai sutaupau 
energijos. Man vis tiek reikia iš
sižioti. 

— Žinau, kad alkoholiniai 
gėrimai yra mano priešai, bet aš 
myliu juos, nes Kristus liepė prie
šus mylėti. 

— Alų geriu tik dėl to, kad ne
žinau kaip ir kur galima jį kitaip 
sunaudoti. 

— Mano akiniai yra mano no
sies balnas. 

— Čia tavo labai kvailas klau
simas — sakau tada, kai nežinau 
kaip į tą klausimą atsakyti. 

— Gerai, kad man nesiseka ga
lą su galu suvesti, nes kitaip ma
no gyvenimas būtų tik nuobo
dus ratas. 

— Visada džiaugiuosi, kada 
gaunu sąskaitą, nes tai yra 
faktas, kad daug žmonių ma
nęs neužmiršta ir neužmirš iki 
mano mirties. 

GYDYYTOJAS AR POETAS 
I garsų japonų poetą Basho 

kreipėsi nedidelių gabumų jau
nuolis, geidaudamas patarimo. 

— Nežinau, ar būti gydytąju, 
ar poetu ? — tarė jis. 

Basho jam patarė tapti poetu. 
— Pasauliui bus saugiau su 

juo. rašančiu eilėraščius, negu 
I gydančiu ligonius, —vėliau Ba-
i sho paaiškino jaunuolio drau
gui 

•-•.•*iv(:-A<\imMi*j.Hdor'*&&/&•. v£ j . 
"iBftįPtfjį&tt'd, ttttį įtįr mr 

Hvuaria* »imf«u> 

.*>ut..hfHV mtuij ttrn — Lengva būti angelu, kol 
niekas to angelo neparrean-

I zuoja po solo pasirodymo scenoj. 
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