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Žurnalistui įvykis būtinas grei
tą, išmintingo apibūdinimo, 
IMS faktai sensta. Tik kartais žur
nalistas griebiasi ir už ateities 
projekcijų. Gi pasišovusiam 
feūkštelti poezijos lapą. novelę 
ar romaną jau yra kas kita. Įvy-

timerikiečių rašytojas sako, jog 
jis skaito viską nuo archeologinių 
iki mokslinių traktatų bent 10 
nefikcinių knygų vienai savo ra
šomai fikcinei. 

Aplamai atrodo, jog žvejoiama 
psichologijoj, sociologijoj, perio 

kfe čia taipgi gali įkvėpti, sukelti dikoj, filosofijoj, vietinėj spaudoj, 
rtSigavimą, bet visai kitaip. Ra
šantysis čia funkcionuoja jau kl
iokia jėga. 

Laike atsitikimo kūrėjas tyli, 

JULIUS VEBLATTIS 

Nors nuo Šio didžiojo vokie-j 
čių kompozitoriaus mirties jau! 

į praėjo 150 metų, tačiau laikoj 
tėkmė nepajėgė iki šiai dienai į 

! numarinti nė vieno šio genialaus! 
j kūrėjo muzikos takto. Beethove-
no gyvybė užgeso Vienoje 1827; 
metais kovo mėn. 26 dieną, te
sulaukus jam 56 metu amžiaus. į 

Viename seno namo lange, j 
Bonnoje, praeivis dažnai galėjoj 
pastebėti giliai susikaupusį ber-1 
niuką, vis žiūrintį į Reino upe' 
praplaukiančius laivus. Jis būda- j 
vo tiek susimąstęs, kad tėvai tu
rėdavo jį išbudinti iš svajonių! 
pasaulio, nes kitaip būtų bergž
džiai praleistas brangus muzikos 
pamokų laikas. Būsimojo kom
pozitoriaus tėvas, Johann van 
Beethoven, buvo flamų kilmės, 
ir prie jo pavardės užsilikęs prie
dėlis "van" olanduose daugiau 
reiškė žemės sklypo savininką, 
negu kilmingųjų luomą, kurį 
žymėdavo vokiečių "von". 

Tėvas, pats kilęs iš muzikų 
šeimos, buvo tik vidutinių gabu
mų žmogus. Be dainininko parei
gų, jis dar grojo smuiku ir vargo
nuodavo didikų bažnyčioje. Jau
nojo Liudviko didelį talentą pir
miausiai pastebėjo tėvas, ir jo ga
bumai buvo iš pat mažens ati
džiai ugdomi. Pavyzdžiui, smui
ko pamokas jis turėdavo kiekvie
ną dieną. Ir aplamai visas muzi
kinis auklėjimas jam būdavo 
pirmoje vietoje, o bendrųjų mo-

nerašo, kaip keistuolis kažką 
mąsto, kelis kartus pergalvoja. 
Tokie momentai gal jį jaudina, 
bet jis užsiima atsirinkimu, suka 
galvą net metus, ir tuo laiku jo 
il&itybos atranka būna periferi
nė, keista. Jis, kaip vanagas ar 
erelis, suka ratą aplink savo taiki
nį, suka, suka, kol visa jėga kren
ta ant aukos. 

Jei poetą įkvėpia saulė, lietus, 
baltas sniegas, vienuma, nostal
gija, meilė ar apmaudas, tai no-
velistui to gal ir nereikia. Jam 
reikia bent kelių žmonių, ir 
trinties tarp jų, o romanistui 
būtina dešimteriopai tos trinties, 
ir dar daugiau jausmų. 

Visiems įdomu, ką jaučia, įsi-
leisdamas koštuvan įkvėpimo 
orą, romanistas ir kas apie tai ži
noma iš žymesniųjų viešų pa-
sfeakymų. Muzikoj Bethovenas 
visą simfoniją "išgirdo" viena 
akimirka ir per dvi savaites ją pa
rašė! Bet kiti čiupinėjasi su me
džiaga ilgai, kol kažkas pradeda 
fermentuotis ir "groti", kiti. vos 
turi idėją, ją čiumpa, šoka užra
šyti ir po mėnesio apleidžia, tre
ti taukia, kol kas nors stuktelės 
Jferas pradėti. 

Yra tokių, kurie tur! tiek idė-
Jiį kad nėr jiems laiko visų jų 
net per gyvenimą užrašyti. įvai
rios temos šaukiasi, prašosi užra
šomos. Tokiems ne badas, klau
simas jiems kyla, kaip būti pasi-
reošusiam ir subrendusiam tom 
tfcmom; norima būti pilnutinėj 
formoj, kaip sportininkui prieš 
rungtynes, gerai pasirengusiam. 
Tam yra pratimai ir jų begaly-

klausomasi šnekų ir savo paties 
vidaus balso. Pratinamas! žinoti 
viską, bet būti ir virš visko, gal j įkyklos dalykų mokymasis buvo 
vos I proc. tos išminties panau- Į tapęs jau antraeiliu dalyku. Es 
dojant Tiek visko reikia, bet minius muzikos pagrindus jam 
daug kas turi likti užnugaryje, 
Psichologija — tik žmogaus elge
sio supratimui; filosofija stovi 
kaip sargas, veikėjus verčianti 
apie save mąstyti, o savo gyve
nime ieškoma sudramatintinų 
taškų arba sugestijų kasdienos 
kronikoje, laikraščiuose. 

Tam yra šimtai šaltinių, pri
ėjimo kelių, greitkelių ir šunke
lių Lei "zavulkų". Nelengva ta
me labirinte susigaudyti. 

Svetimom kalbom yra knygų 
apie žurnalistiką. Bet mūsų žur
nalistai, to nepaisydami, susime
tę, įteikė po straipsnį savai kny
gai ir sudarė rinkinį apie žurna
listiką. Gerai tokią knygą turėti 
sava kalba, savom problemom. 
Bet ar panašus kolektyvinis leidi
nys nevertėtų pabandyti, surin
kus į jį ir grynai kūrybos temomis 
svarbesnius straipsnius. Savų kū
rėjų sava kalba aptartos jų kū
rybinio proceso kryptys būtų di
delės reikšmės palikimas atei
čiai. Anglų kalba tokių leidinių 
aibės. Bet savi patyrimai, klyst
keliai ir atradimai kūryboje bū
tų kur kas arčiau Širdies. 

Juk tai būtų pilnas nuosta
bos ir netikėtumų ir misterijų 
pasaulis! Tai taptų savotišku 
inteltktualiniu romanu, kur kū
rėjai atidengtų nežinomą, nema
tomą pasaulį, kuriame vaikščio
tų jų kūrybos įsčiose vos gims
tančios idėjos, formos, herojai su 
beveik detektyvine idėjų žvejoto-
jų, medžiotojų intriga. Kūrėju 
įkvėpimas juk nenurašomas iš 
kitur \r 100 proc. i? dangaus ne-

b*t Vienas moksli? ės fantazijos! ateina. Tokią knygą gal kas 

suteikė Kristijonas Neefe, nuo 
1779 metų ėjęs Bonnos teatro 
muzikos direktoriaus pareigas, 
vėliau grojęs vargonais didikams. 
Neefės pastangomis jis nuodug
niai susipažino su J.S. Bacho mu
zika. Beethovenas gerbė savo 
mokytoją ir kartą jis jam taip iš
sireiškęs: "Jeigu aš kada nors 
tapsiu didžiu žmogumi, tai dalis 
nuopelnų priklausys Tamstai." 

Liudviko tėvas buvo ganėtinai 
socialus, tačiau per didelis bohe
miškų įpročių žmogus. Kaip 
nuolatinis smuklių lankytojas, jis 
buvo smarkus vyno mėgėjas ir 
dažnai su draugais prašvilpdavo 
savo kuklų uždarbį. Todėl jo šei
ma turėjo gyventi gana vargin
gai. Šeimos galva buvo griežtai 
neatlaidus, tačiau jis didžiuoda
vosi savo sūnaus nepaprastais 
gabumais. Parėjęs paryčiais iš 
karčiamos, jis prisikeldavo iš lo
vos mieguistą sūnų ir versdavo jį 
savo kompanijonams koncertuo
ti. Vaikas, nors ir su ašaromis, ta
čiau būdavo klusnus ir pildyda
vo savo tėvo norus. Galima tvir
tinti, kad jo vaikystė buvo 
nei lengva, nei džiaugsminga. 
Muzikos pamokas jis atlikdavo 
griežtoje tėvo priežiūroje su dide
liu kruopštumu. Vis dėlto, yra 
nuostabu, kad jaunasis Beetho
venas nesimėtė į neapykantą 
muzikai, kaip tai dažnai su vai-

suorganizuotų, sutelkdamas dar 
turimas kūrėjų gretas ir šalti
nius. 

P. Mln. 

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770- SOL 16 — 1827. IBL 26). 

kais atsitinka. Priešingai, muzi
ka pasidarė jam tuo didžiuo
ju džiaugsmu ir ta užuovėja, kur 
jis galėdavo kartu išlieti ir savo 
sielvartą. Būdavo ir taip, kad 
jaunajam Liudvikui tekdavo sa
vo įsikaušusį tėvą "išvaduoti" iš 
policijos pareigūnų rankų ir 
ankstų rytą atgroti vargonais pa
maldas, nes tėvelis dar nebūda
vo išsipagiriojęs. 

Būdamas aštuonerių metų 
amžiaus, jis jau koncertavo kaip 
pianistas, o sulaukęs vienuolikos 
metų, be vargonų dar gerai val
dė smuiką. Beethovenas augo to 
meto didžiųjų muzikos ir litera
tūros kūrėju gadynėje: VVoifgan-
gas Amadeus Mozartas, Juozas 
Haydnas. Knann VVolfgang 
von Goethe. Friedrichas Schille-
ris, Franzas Grillparzeris ir t.t. 
Gavęs iš grafo von VValdsteino 
reikalingas rekomendacijas, še
šiolikmetis Liudvikas atvyko į 
Vieną, kur jo svajonė buvo tapti 
Mozarto mokiniu ir gerai įsisa
vinti harmonijos bei kompozici
jos disciplinas. Mat, Mozartas ta-

Liudviko muzikai, Mozartas, 
grakščiai paskambinęs vieną ne
ilgą melodiją, tarė: "Štai va, da
bar turi medžiagos temai. Paro
dyk, kiek sugebi ją išvystyti ir 
improvizuoti". Jaunasis Liudvi
kas pradėjęs švelniai iš lėto, pa
mažu kopė garsyn, kaskart pa
kartodamas melodiją su vis nau
ja improvizacija. Skeptiko Mo
zarto veidas tuoj pasikeitęs, ir jis 
savo muzikos draugams, esan
tiems kitame kambary., taip pa
reiškęs: "Atkreipkite dėmesį į šį 
jaunuolį. Apie jį kada nors kal
bės visas pasaulis". 

Mozartas nedvejodamas jį pri
ėmė į savo mokinių tarpą. Deja, 
mokytis Beethovenui ilgiau pas 
jį nebuvo lemta. IŠ Bonnos atėjo 
žinia, kad jo motina gulinti 
mirties patale. Būdamas jautrus, 
jis tuoj išskubėjo į namus su pa
žadu kuo greičiau sugrįžti į Vie
ną. Bet likimas lėmė taip, kad jis 
į Austrijos sostinę sugrįžo tik po 
penkerių metų. Jo nuostabusis 
mokytojas jau buvo miręs. 

Motinos mirtį jaunuolis Beet 
da jau buvo Žinomas ne tik kaip j h o v e n a s labai jautriai pergyve 
genialus kompozitorius, bet kar- — •* -r ., t.nt . J .• — 
tu ir kaip nuostabus mokytojas. 
Beethoveno sombinimas pada
ręs Mozartui gerą įspūdį, tačiau 
jis vis dar buvęs skeptikas, ma
nydamas, kad tasai jo skambini
mas galįs būti tik gerai "iškal
tas" dalykas. Tik pasibaigus 

no. IŠ rašyto laiško draugui, ran
dame šiuos žodžius: 'Ta i bu
vo mano maloniausia motina, 

vo savo algą karčiamose, tai Še
šiolikmečiu! Liudvikui teko ne 
tik rūpintis tėvo skolom, bet jam 
taipgi reikėjo globoti dar savo du 
jaunesnius brolius: Karolį ir Joną. 
Vienuolikos metų jis jau dirbo 
vargonininko padėjėjų, o sulau
kęs trylikos metų, gavo nuolati
nio smuikininko vietą karališka
me orkestre. Čia jis su užsidegi
mu grojo Mozarto ir Haydno 
simfonijas, kurias jis taip mėgo. j 
Čia jis pažino bajorų luomą su j 
pompastiškom damom ir galėjoj 
iš arčiau stebėti dvariškių gyve-j 
nimą. Jų pilyse jis žiūrėjo į di-i 
džiulius monarchų portretus, 
matė šimtus degančių žvakių, 
stebėjosi žėrinčiais veidrodžiais, 
vaikščiojo brangiais kilimais ir 
gėrėjosi balto marmuro princesių 
ir deivių statulomis. 

Taip jis surado nemažai forte
pijono mokinių, ir kone visi jie 
buvo iš karališkos giminės. To
kiu būdu jo vardas greit pasklido 
turtuolių ir šviesuolių tarpe. At
sirado jo gerbėjų ir mecenatu. 
Materialiniai reikalai pamažu 
pagerėjo. Vien tik už grojimą 
smuiku orkestre jis gaudavo šim
tą talerių metinės algos. Bet pats 
patyręs nemažai vargo, jis glau
dės; ir prie paprastų žmonių. Pamano geriausia drauge. Ak. koks „ . \ „ • u_« » , & i • • T j vyzdžiui, von Brauningo seimo-

as buvau laimingas, galėdamas ' ' ° 
ištarti tą saldųjų motinos vardą. h e Jis b u v o a t r a d ^ {l*r3 n a m « s;" 
Kamgi dabar aš galėsiu jį ištar- lumą. Ponia von Brauning, naš 
U?" Kadangi tėvas praivaistyda- ; c su keturiais vaikais, 

j bojo jį kaip savo tikrą sūnų. Be-
j duodamas fortepijono pamokas 
; jos dukteriai Leonorai, jis i ją įsi
mylėjo. Tai buvo jo pirmoji 
meilė. Leonoros brolis Steponas 
drauge su Beethovenu studijavo 
muziką ir, tapęs vienu iš arti
miausių Beethoveno draugų, išli
ko jam ištikimas iki pat didžio
jo genijaus mirties. 

Nėra abejonės, kad Beethove
nas buvo romantinio periodo 
pirmtakūnas. Šio laikotarpio era 
paliko tragiškus pėdsakus ir jo 
kūryboje. Tai galima jausti, besi
klausant jo sonatų, kvartetų ir 
simfonijų. Taip kaip Šekspyras 
scenoje, taip Beethovenas muzi
koje yra "nenugalimas." Yra 
kompozitorių, parašiusių geres
nių dainų, operų arba koncertų 
fortepijonui, tačiau simfoninėje 
muzikoje jo dar niekas nepra
lenkė. Kaip garsiosios Šekspyro 
tragedijos yra gerbiamos visame 
civilizuotame pasaulyje, taip ir 
Beethoveno devynios simfonijos 
skamba įvairių kontinentų salėse. 
Ypač reikėtų čia išskirti Eroiką, 
Penktąją ir Devintąją. Lygiai 
kaip poetai savo jausmus išreiš
kia žodžiais, taip ir didysis kom
pozitorius išsakė savuosius muzi
koje. Jis išvystė nepaprastai eks
presyvią jėgą iki tokio laipsnio, 
kad daugelis bendraamžių pasi
priešino jo kūriniams kaip tech
niškai sunkiems ir nepagro-
iamiems. 

Savo simfonijas jisai sukūrė 
tarp 1800 ir 1824 metų, nuola'os 
jas vis taisydamas ir tobulinda
mas. Penktąją, kartais vadinamą 
Lik:mo simfon'ją, Beethovenas 
perrašinėjo net keturiolika kartų. 
Sukūręs Eroiką, jis dedikavo ją 
Xapoleonui Bonapartei, kurį jis 
laikė didvyriu ir žmonijos gelbė
toju nes jo revoliuciniai idealai 
skelbė laisvę, lygybę ir broly
bę visiems. Tačiau patyręs, kad 
Napoleonas pasiskelbė Prancūzi
jos imperatorium, jisai savo dedi
kuotą titulinf Tapą sudraskė ir ta
rė: "Maniau,kad jis yra daugiau, 
negu eilinis Žmogus". Ši simfoni
ja Vienos miesto muzikos kriti
kams padariusi tokio gilaus įspū
džio, kad jie ją pavadino simfo
nija "atsiduodančia žmonių 
krauju". Yra paradoksas, kad a-
no meto žinovai jo kūrybą 
žiauriai sukritikuodavo. 

Beethovenas buvo giliai su
krėstas, sufmofęs kad jis pradeda 
prarasti girdėjimą. Pirmieji ap-
kurtimo simptomai pasireiškė, 
jam sulaukus vos 25 metų am
žiaus. Nežiūrint, kiek buvo ban
doma tą ligą sustabdyti, viskas 
buvo veltui. Jis tai labai per
gyveno ir Ilgą laikė paslaptyje. 
Tačiau viename laiške savo 
draugui jis 1800 metais taip ra
šė: "Galiu pasakyti, kad leidžiu 
savo gyvenimą vargingai. Jau be
veik dveji metai, kaip aš vengiu 
įmonių, nes man neįmanoma 
prisipažinti, kad aš esu kurčias". 

Kankinamas tos ligos, jis pasi
darė erzlus ir užsidaręs. Jo aist
ros darėsi nebesuvaldomos. Ne
norėdamas viešai rodytis, jis ieš
kojo naujo prieglobsčio gamtoje. 
Tai jam suteikė naujų jėgų ir gy
venimo prasmės. Kartą, bevaikš
čiojant Vienos miškelyje su savo 
mokiniu Ferdinandu Ries'u, jis 
bandė klausytis tolumoje duduo-

CNtttatt* į 2 pū.) 
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Lietuvių literatūros kritika 
JURGIS GLIAUDĄ 

Prieš dešimtį metu, 1967 m., 
sutelktiniame "Lietuvių literatū
ra svetur" veikale, kurį išleido 
"Į Laisvę" leidykla, o redagavo 
Kazys Bractūnas, ;"'po įdomus ir 
įžvalgus Vlado Kulboko rašinys 
"Kritikos skerspiūvis". 

Ši šimto pibiipių studija be-

visad gyvas bet kuriame veikale, 
kurio titule aukštosios švietimo 
įstaigos. Tai objektas, praveda
mas viešumon su ypatingu stro
pumu ir "ideologini** purizmu"". 

Esamose sąlygose redaktoriai 
parodė neutralumo maksimumą. 
Bet-.. Bet kažin kaip iš pirmų pus-

maž visa penkmečiu užbėgo pi r- j lapių rėžia akis pvz. tokia smulk-
myri ir užpildė aklai žiojcjančia] mena — cituojamų autorių Įžei-
skylę, kuri tebežiojoja vilniškės-dimas post mortem. Tai rašy-
'Vagos" 1971 ir 1972 metais iš- mas žodžio Dievas iš mažos rai

dės. Tai, aišku, menkinimo ten
dencija. Ir tokia verstis gali kiek-

leistame dvitomyje '"Lietuvių li
teratūros kritika". Tame gana 
prabangiai atrodančiame veika
le nėra nė užuominos, kad tarp 
daugio lietuvių literatūros šakųjnio 
yra stipri ir naši literatūros kri-jBet, kai susitinkame su istoriniu 
tikos šaka egzilėje. Kad ši užsie- į autentiškumu, nevalia dergti is-
niaė šaka nemažai praturtina i torinį koloritą, falsifikuoti au-

vienas sovietinis rasto 
Tai vaisius, prinokęs nuolati-

indokrinavimo pagairėje. 

lietuvių literatūros- kritikos tūrį, 
kad ši kritika itin reikšminga sa
vo nepriklausomu vertinimu va
dinamos sovietinės literatūros, o 
jos temų ir definicijų turinys ab
soliučiai laisvas ir niekieno nrįttt 
kojaaaas. ' - ; . , 

"Vagos" kleistas dvitomis yra, 
tiksliau tarus, lietuvių literatūros 

tentjs.<umą. 
Iliustratyviuose šios 

ekstuose Vaižgantas, Lindė, Ja 
tas Švaistosi sovietinės redaka: 
pagamintomis išdaigomis. Juk j ' 
nerašė "dievas". Jie rašė Dievas. 
Tad iš kur šio dvitomio redak
torių teisė imti ir sauvaliauti 
k!aipėd:šk:ų rel'g'nių autoi 

kritikų raštų antologija, redak-j tekstuose ir keisti ten religinių au-' 
toriams parinkus raš:ų ištraukas. : torių maniera rašyti Dievą ir 
Tos ištraukos, tai garbė redakto- Bibliją iš didžiosios raidės ir šo
riams, parinktos ne visiškai jau i vietuose būtiną, grubiai - propa-
"kryptingai", nors labai jau "ne-; gandišką, iš sovietinio propagan-
kryptingus" redaktoriai rūpestin- Į disto Demjan Bicdnyj pagautą, iš 
gai apsagstė savo pastabomis ir į mažos raidės: dievas, biblija, etc. 
anotacijomis. Tai , savaime aišku,- jfo a j š k u _ niekad negirdėjote 
būdinga sovietinė maniera. Isto- literatūros aruoduose tokių var-
rinds faktas aiškinamas sovie-!aų:Bokačas ar Gėtė, ar Bodleras 
tinės doktrinos kontekste. Nere-'Įir 'daug tokių naujovių? Tik pa^ 
tai ir rusų klasikai sulaukia šmr-j vardžių rodyklėje išsiaiškinate, 
pūlingų sovietinių kritikų kc-į k a g fcą&atttą apie Boccaceio, 
mentarų ir "aiškinimų". Ką be-; Goethe h Baudlalre. 
kalbėti apie tuos wnacmenus*\. Vertėtų bent kar:u rašyti tas 
kurie turi sekti "didžiojo brolio" '•• ? a , E . j e s _ nepriversti skaitytoją 
manieras. Tad. dėi to nevalia ir j spręsti staigius galvosūkius, teks-
šurmuiį keltk Tad. paga!_ Juozą j t e sutikim, sakysim "Save". Tuo 
Baltušį, vežėčios išėjo kaip rei
kiant, tik sėsk ir važiuok. 

LUDWIG V A N BEETHOVEN 
(.Atkelta iš 1 psl.) tokratų sal'onuose. Konvencijos 

. v- • i , .".«'•.,• m i I uždėtų varžtų jis negalėjo pakęs 
jancio piemenuko, bet viskas bu-! . . a* . . v. . , v . 
vo veltui. Žinoma, savo vidinės, 
muzikinės klausos jie niekad ne
prarado. Gamta jau davė f kvėpi
mo Šeštos simfonijos kūrybai, 
kurią jis pavadino Pastorale. 
1802 metais jis pergyveno nepap
rastai gilią vidinę krizę ir parašė 
savo broliams atsisveikinimą. 
kuris žinomas kaip Heiligen-
staedter testamentas. Čia jis ap
rašo apkurtinto tragediją, pa
uškindamas, kad nuo savižudy
bės jį sulaikę tik menas, kurybi-i T""."^,' 

. .'. j . ' T i neieg;s.cumo. Jo muzika pilna 
ne jėga. padorumas ir morales i ., , . , .. -r • 

. . . Ivnkos, didelių apmąstymų *a-
Dnncipai. J. , T_* , ^ \ .' 

* i ciau be sentimentų. Dažnai pa-
Jo kūrybinis palikimas yra di- Į sireiškiangią slogią nuotaiką savo 

deus ir įvairus: trejos miš.os, ora
torija Kristus Alyvų kalne, ope-

ti ir kone su įnirŠ:mu juos laužė. 
Beethoveno muzika kalba į 

Wusytoją tokia gaivališka jėga 
kuriai sunkiai prilygsta kitokio 
meno įspūdis. Savo esybe jis daž
nai atrodo ir dieviš-OS ir žmo
giškas. Kartais jis atkakliai už
sispyręs, o kartais jis ir gerašir
dis; Tai buvo nepaprastas 18-
19 amžiaus kūrėjas. Kad jis bu
vo kartais lyg padūkęs, tai 
išplauk'a daugiau iš jo demo-

I niškos kūrybinės jėgos, negu iš 

kūriniuose j 's užbaigdavo švie

siais pergalės tona ;s, nes Beetho-
venas tikėjo tiesos triumfu. Gali
ma drąsiai tvirtinti, kad nežiū
rint, kiek pasaulis blaškosi į kraš
tutinumus, šio didžiojo giganto 
muzika pasiliks visuomet gyva. 

Austrų poe'as ir dramaturgas 
Franzas Grillparzeris prie jo ka
po ištarė šiuos žodžius: "Kai jis 
pradėjo vengti žmonių, tąi biįvo 
apšauktas keistuoliu. O kuo'iaėt 
lis sentimentams pasitraukė" B 
kelio, tai jį pavadino bejausmiu. 
T*s bėgo nuo šio pasaulio, aes vi
soje savo dvasios aplinkoje nesu
rado ginklo jam pasipriešinti. Jis 
t>asitraukė nuo žmo»i*fr tik tada, 
kada viską j'ems atidavė, sa« 
nieko negaudamas. Beethovenas 

! buvo vienišas ir nesuprastas. Jis 
į buvo menininkas ir kar 'u žmo-
\ ^us auksavusia šio žodžio pras-
| m e " . 

i a Fidelio, muzika Goethės Eg-
montui, devynios simfonijos. 
Penktoji pasižymi žiauraus tiki
mo kova su gyvenimo džiaugs
mu, o Devintoji tai h imnas žmo
nijai, su baigminiu choru, apdai-j 
Mojančiu džiaugsmą, panaudo
jant pranašingus Schillerio žo
džius. Be to, jis sukūrė 40 sonatų, 
iš kurių gal daugiau girdimos! 
yra Apassionata, Pathetiąue, Mė-
nesienoš ir Waldsteino. Taipgi jc I 
stygmiai kvartetai ir veikalai' 
trim instrumentam teikia klau-'i 
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N . ANNA BALIUNAS 
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Medical Building). Tel. LL 5-6446 
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rašytojo klasiko įžvalgumas, sa-1literatūros kritika 
vo analitine prognoze* pralenkęs j ne apie politinės ekonomijos kri-
"soeialistinio realizmo" teoriją irjtiką. Kodėl toks nesitemingas 
"atlydžio" faktą dviem dekadom. į lakoniškumas^'•?+• 
Ir, kartu, tai itin stambus dvito-j Tose Įnaringose 
mio redaktorių 'nuopelnas nepas- į "pažangioji", "m' 

sytojui ypatingo pasigėrėjimo į 
jausmą. Be kamerinės muzikos, 1 

tr. V. Maželio i Beethovenas dar sukūrė choro ' 
j dalykų, solo dainų ir koncertą 

Tuk kalbame 
Tai buvo žmogaus tikrai stul

binančios fantazijos ir didelių 
planų kūrėjas. Jo vidinis pasau
lis nebetilpo grakščios muzikos 
rėmuose, kurią jis girdėdavo aris-

tarpu Kritikas autentisKame teks-
I te kalbėjo apie H.J. Chavėe. Pa-

Vežėeios išėjo privalomos Lfe- varie eiliniam skaitytojui tikrai 
tavoje ideologijos, arba utopijos,' n į r a familiariška ir net iš rai- | 
formos. : j^ių sandūros neįspėjama. 

Monumentaliame darbe su-Į "Kryptingos" anotacijos i š 
rinktos ir chronologine tvarka į p e S t ingai ir &v$ka atitaiso senų 

lėtos apie 100 autorių - kritikų 

mtr to vajzgaiilisko posa
kio užmaršytję.' 

Nenuostabu ir tai, kad kai 
kurie BfiabfatjvSs kritikų rastų 
bei rašymo stiliaus pavyzdžiai 
nevienodai iliustratyvūs. Labai 
nuskriaustas pvz. Mykolas Bir
žiška. 

Dviejų tomų konstrukcija at
remta į redaktorių išradingumą: 

; jie suskirstė lietuvių literatūros 
kritiką skyriais. Tie skyriai vieni 
atremti į chronologiją, kiti į re-

"buržuazinė", 
rksistinė" de-
sos aptaria li-

besi reiškusią 
periode, ka ip 

aukščiau cituotoji 

o' 
11-' 11 c 

raštų ištraukos. Bendroji pavar
džių rodyklė sutalpino apie 1200 
asmenų. Du tomai sudaro per 
1600 puslapių. Tad darbo apim
tis, tarus sarkastiškai, prilygsta 
lietuvių užsieniečių darbų forma
tams: B. Kviklio "Mūsų Lietuva". 
L Naujokaičio "Lietuvių Litera
tūra", jau neminint mamutiš-
kų enciklopedinių leidinių dviem, 
Metuvių ir anglų, kalbomis. 

Veikalo titule nurodyta, kad 
''Lietuvos TSR Mosklų akademi
ja it Lietuvių kalbos ir literatū
ros institutas" yra leidinio krikš
to tėvai. Redagavo K. Korsakas ir 
V. Doveika. Talkino, aiški
namuosius rašinius rašė, tekstus 
atrinko, anotacijas *r komenta
rus žymėjo V. Vanagas, J. Petro
nis, A. Šešelgis, R. Mikšytė, J. 
Žėkaitė. Plataus užmojo darbas, 
daug jėgų. kurios priaugo prie 
Vilniaus universiteto, darban į-
iraukta, bet. aiman, vis kažin 
kaip nejučiomis ir su grauduliu 
mąstai apie ši, išviršiniai puikų 
veikalą, kuris savo jūreiviškais 
drabužėliais labai primena mSsij 
"Encyckrpedia Lituantea". Mąs
tai ar jau tikrai taip reikėjo ri
kiuoti ir traktuoti lietuvių litera
tūros kritiką, praplitusia, net per 
keturis kukuliavusius šimtme-
čhjrs? 

Kerėtai kategoriškos anotaci
jos atrodo ekskursijomis j val-
(+3rreio,5 diktatūrinės partijos vir
tuvę. Todėl aitriai iškyla minty 
Vrado Kulboko studijos rinkiny
je TJtetuvių literatūra svetur" 
taiklus ir pranašingas pirmasis 
sakinys: netekimas nepriklauso
mybės sukrėtė h mūsų literatū
ros ir kritikos gyvenimą". "Va-į 
„fos" Kleistas dvitomis šią tezę pa-į 
tviftiajt. 

T a i , sjrvaime aišku, nėra ko.es 
nors *egzilMka-s'! priekaištas re- j 
o&kciįsi, Ęplitgraraotes treiusgasi 

autorių posakius ir nuomones. 

1932 metais Vaižgantas rašė: 
Neišmanau, nė kuris yra lite

ratūros "tikslas". Savaime ji, 
man rodos, privalėtų būti lyg be
tikslė, imant ją kaip antitezė bol
ševikų literatūrai, kurios gami
nama "su tikslu", vadinas, ku
riam laiku numatytam vienam 
galui. Tikslioji literatūra, tikslu
sis menas, mokslas man lygus 
tendencingajai, tendencin
gajam. Konfesionalistai religiją, 
bolševikai marksizmą — v:^ką 
sukemša į vieną maišą (II. 152 

. ) . 
Į Vaižganto nuomonę redakto

riai lipdo anotaciją. Jie aiškina 
savo skaitytojui: 

Cia autorius neteisingai trak
tuoja "bolševikų", t.y. tarybinę 
literatūrą, idėjinį jos kryptingu
mą sutapatindamas su religiniu 
konfesionalizmu. 

O juk tai buvo nuostabus mūsų ros kritika". 

C' aktorių gana nelogiškus įno
rius. Skyriai yra šie: Lietuvių li
teratūros kritikos užuomazgos. 
Lietuvių literatūros kritika 1853-
1904 m., Lietuvių literatūros kri
tika 1905-I917m., Buržuazinė 
kritika, Pažangioji kritika, Mark
sistinė kritika. 

įsižiūrėję į tą skirstymo gil
jotiną, matome, kad ankstes
niam periodui taikomas forma-

iaicijose, kurios . 
teratūros kritiką, 
N 'P'rklau%omy^ės 
tik ir skamba 
tezė, be pardono kišti ma ;šan vi
sas prieštaras, neklaužadas, ki
taip manančius kritikus ir pigiu 
būdu rodyti, čia good.-guys, o čia 
bad guys. 

Kiek teko pasekti rusų litera
tūros kritikos istoriją, tokių skirs
tymo metodų neradau. Sovieti-
tiniuose šaltiniuose nėra, saky
sim "rusų buržuazinės" literatū
ros ir jos kriti'.-vi. T a d šio dvito
mio redaktoriai norėjo rasti kaž
ką naujo ir ... persistengė. 

Ir kodėl toks išradingas žeto
nų kabinimas nepalietė 1905-
1917 metų literatus? Juk jie visi 
ir. corpore, pagal tą naudarišką 
terminologiją, ir '"buržuaziniai", 
ir " tol i -gražu nemarksistiniai". 

Ties tuo rfK>men4u sustojame. 
nurodant, kad ne viskas, kas ei-

• ei neatsiliepia, skanihint i 37» 8001 

OR. V L BLAŽYS 
PLAUČIŲ DR VIDAUS LIGOS 

Narquette MedJcal Center 
613-2 So. Kedz ie Avenm? 

Va! ptrmad., ai i trad. ir kstvlrtad 
6 Iki 7:30 vai. vakaro 

Seštad nuo I tkl S vai. 
Pagal susitarimą,. 

Ortso telef. WA 5-2670 

Rezid. tel. VVAlbrooU a-3048 

TteL Ofiso HE 4-5849, rez. 288-2223 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West Tlst Street 
Vai.: pirm., ketv . 1 iki 6 v. popiet 

Antrad.. penktad. 1-5. treč. ir Seštad 
tik susitarus 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perem? 
DR. EOMUND L CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2709 West 51st Street 

Tel. — GR 6-2400 
Vai.- pagal sus i tar imą: pirmad tr 

ketv. 1-4 ir 7-9: antrad. tr penkt 
ratūros kritikų gretose? Sovieti-h o-4: šestad 10-s vai. 

neva tvirtina, kad dvitomyje te
dalyvauja tik tokie, kurie "prie
šiškų pozicijų sovietinei santvar
kai neužėmė/*'. Betgi tas pat 
aukščiau cituotasis Vaižgantas 
"tarybinės literatūros" nepaglos
tė. Tai šlubuoja redakcinė logi
ka ir sistemos vieningumas. 

Ir kas gi leido redakcijai atsto
vauti skaitytojui? Ir kas gi leido 
pravesti "valymą" lietuvių lite-

Tel. offeo tr bate; OLytnpic 2-41&. 

M . P. KIStEUUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 5tth Av*, Cicere 
KasdteD 1-3 vai. Ir $-8 vat. v&K 

ifekyrus tre6ta<Jie»mai. 
Šeštadieniais 1! Iki 4 vai. popiet. 

lus. i chronologiją atremtas pa
dalinimas, o vėlesniems gi perio-Į.na akaderaiškumo vardu, būti-
dams chronologinis metodas at-! nai turi būti ir logiška, ir atitikti 
metamas ir kergiamas politinis; istorinę tiesą, 
tendencingumas. Atrodo tad, j Juo kurioziškiau skamba re-
kad !90S-I9fti metų kritika ne-idaktorių atviras 
buvo "buržuazinė", o tokia ji (psl. 5 ) : 
staiga tapo Nepriklausomoje 'T šį tomą nei 
Lietuvoje! Toks absurdas yra kritikų, kurie, fl'ofs 
si -tymo reduetio ad absurdum rcikšdamiesi tuometi 
Meišlaikytas nė sąvokos prista- doje, užėmė 
tymo piinumaš. Jeigu jau rašo
ma "buržuazinė kritika", "'pa
žangioji kritika'', tad reikia rašy
ti "buržuazinė lietuvių literatū-

'pažangioii lietuvių 
l 

atsiprašymas 

i rastai tų 
ir aktyviai 

spau-
prieŠiškas socializ

mui" bei t?-;, r 'nei santvarkai po
zicijas, todėl jų darbai ideologiš
kai- perdėm svetimi dabartiniam 
mūs-u skaitytojui" 

T a s abrak^dabriškas posakis 
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nės buities tikrovėje vakar repre-j oia. teL 735^4T7; Rez. 246-2839 
suotieji, šiandien tampa garse
nybėmis. Kadaise į užmarštį įva
rytas Micahilas Bulgakovas, da
bar išauga į garsenybę ir jau 
stebina net Maskvą savo tezėmis. 
Ar ne taip gali būti ir būtinai 
taip bus su represuotais lietu
viais kritikais ir autoriais. Ir kas 
tie "socializmui priešingieji"? 
Jie neįvardinti — tad kaip gali
ma nustatyti jų "nusikaltimus"? 
Laisvame pasaulyje net ' 'belze-
bubiškiausius" Hitlerio rastus 
leidžia ir komentuoja, kad 
tik būtų išlaikyta informacinė 
reikalo pusė. O lietuvių literatū
ros kritikos antologija net tokių 
asmenų vardų baidosi. Juk dėl to 
kitaip manantieji ir "socializmui 
priešingieji" neišnyks, nei suma
žės. 

Mes galime lengvai suprasti, 
kad "buržuazinės kritikos'* eilėse 
sutilpo pajėgiausieji ir iki šiol 
našiausieji kritikos meistrai: Jakš
tas, Vaižgantas, Krėvė, Sruoga, 
Putinas, Binkis, Grinius... Tai 
kūrybinės Taisvės adeptai. Jiems 
redaktoriai prikiša rtictealisttriės 
estetikos principus", "neokatoli-
cizma/". O juk del talentingumo 
jie buvo ir išliks literatūros 
kritikos analuose laiko vėjų nesu
naikinama, spindinti plejada. 

Nėra nė pažymos, kuo gi ski
riasi "buržuazinė" kritika nuo 
"pažangiosios" kritikos? Tik 
"pažangiosios" kritikos atstovų 
vardai atskleidžia ' 'paslaptį" — 
tai demagoginio "Trečio Fron
to" bendradarbiai. Jie, staiga, ta
po plačiu lietuvių literatūros 
kritikos tarpsniu. Visų jų išeities 
punktu buvo prastai suvirškin
u s rusu kritikas Vasrijonas B:e-
linskia ir tik nuogirdomis pažin-
'3> Bi"-an ; n^. Jau geian įsavin
tus marksizmo "ėiu c 

'Li teratūros" žuma'e 
(Nukelta J 4 guaLl 

Tel. RElfanoa 9-1811 
OR. WALTER J. KtftSTUK 

(Lietuvis gydytojas) 
S92S West 5#th Street 

v'a>. pirmad.. antrad. , kctv i i tad . i? 
penktad tmo 12-4 vai. popiet ir f»-$ 
vai. vak Treč. Ir Seštad. uždaryta 

OR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CBIRURGC 
K f D I K l V m V A I R U IJOOS 

MEDICAL B C I L P i y O 

Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryt*-
iki 1 vai. popiet 

Ofiso tel. R E 7-1168; rezid. 2 3 t - * » l t 

Ofs. HB 4-1818; Rez. PK frW#l 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS tR ClmltfHGA!« 
Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os ir Campbell A ve. k a m p a i 
V a i : pirmad., antrad. . ItetvlraA fc 
peAktad. 3 Iki 7 v. p. p. Tik sus i tar iu 

0 P T I C A L S T t J D I O 
VIOLETA RArtOSAJrTt 

7051 So. Washtenaw. TeL VUsVim 
Pritaikomi akiniai pagal KTdytoft} 

receptus. 
Didelis akinitf rem» paa lr tnkteu* 

Vai.: pirm., antr. , peakt . 1#-S:10 
Ketv. 1-8 v. vak. Sėst. 19-4 v. p. 9 

Trečiadieniais uždaryta. 

"~ Tetef. — 282-4421 
DR. ROMAS PETRUS 

VRIU U G O S — C H I R C R O l / A 
Oftiftl: 

111 N a W A B A S H A V E . 
*200 NO. C K N T R A L ATK, 

Valandos pagal susi tarimą 

Ofiso teL — P * 8-2220 
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 

J O K S A 
V A I K Ų L I G O S 

aSSi We«t 6Srd Street 
Pirmad.. antrad., ketvirtad; Ir peakt 
nuo t ? UCT 2 vai . tr aw» 5 ffcl J v*T 
vak. SeStad. n a o 1 iki 4 '-ai 

Ote PO 7-«6©0, Rez. OA S-17TB 

DR. A. iERKIMS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

S844 West 6Srd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRARK PLECKAf 
(Kalba lietuviškai) i•" 
OPTOMETRISTAS 7* 

Tikrina akis. m i n H i n •tiliiliM II 
"Cootact lesser- ' 

2618 W. 71st St. — Tel. 737-St« 
Vai pagal susitarimą Uždaryta *•*• 

DR. LEONAS SE1EUTIS 
INKSTŲ. PCSLfiS IR 

PROSTATO CIttRTJRGIJA 
2696 W". 65fd StreiN 

Vai. antrad, nno 1-4 popiet 
ir ketv. crro 5-7 vatare 

Ofiso teL 776-2880, re*d. 448-S645 

DR. I. J. SIMONAITIS 
G Y D Y T O J A S 

Adresas 4265 W. 6Srd Street 
Ofiso telef. R E S-44M 

Bes ideBc^se telef. O R tįįįįtt 
Vai.: pirmad-, antrad. , t e tv lr tad . 

penktad. nuo I Bet S vat. 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir moterų Bggp 
Ofisas ir rea. 2 S » W . &«U» t b 

TeL f*Rošpect 8 - t 2 » 
Ofiso vai.: pirm., antr.. trs*. to 

penkt. auo 2-4 vaJL Ir 8 t v . r a k 
^ L 2-4 g. p. Ir kitu la iko 

•t puste:ejc 

DR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGU A — 

CHIRURGIJA 
1214 No- Westem A 
1002 No. Western Av-enne 
Tel. atsakoma 12 valandų 

48M441 — 561-»IM)5 

įstaigos ir boto tel. 6524381 
DR. FERD. VYT. KAUNAS 

BENDROJI MEDICINA 
1467 S. «Sth Coott, Oesro 

Kaedten 19-U ir 4-7 
Ustyros tred.tr 

Ofteo tel. B E 1-212S. osMMt Q» 

•R. V. TUMASOftlS 
C H I R U R G A I 

24M We«t Tlst Street 
Vai.: pto-m., antrad. , ketv . ir 
2-6 ir 6-7 — ts anks to sus l tarua 

T e L o l b o f S 6-6446 
DR. F. C WINSKUNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2197 West 71st Street 

Valandos: t-S vai. 
Tre^t ir *cStad pasa i 

poptas. 
sus t tar tau 

• i ; « 

Ofise teL S86-4166; n>mi 
M . PETRAS t U M f t 

GYDYTOJAS LR CIHRUW1Afi 
6N4S. Niftegi nH> Ąe* 

ftL pira. ante , fcete. » peatftt f>7 



~~ -—— 

šeštadienis, 1977 m. rugsėjo mėn. 3 d. P*?/M'WA*» MOKS»,AS MRNAS LJTFIRATrRJI — psL 3 

LIETUVIŲ LITERATŪROS KRITIKA 
(Atkelta iš 2 pusi) Į Jeigu egzilis šis, būtų tolygus 

Kad ir kaip stengėsi redakto- ? g f i u i a n a m . ' n e t ^ o k t u kflbeti' 
1 koktu ir įrodinėti: sis egzihs ten riai sutvirtinti pažangiosios 

kritikos bastioną, jie tepririnko 
tik 10 asmenų. Ir šitą negausosį 
faktą imame kaip įrodymą, kuris 
rodo "trečiafrontininkų" atšoku-
mą nuo lietuvių visuomenės ma
sės, kaip tos mažytės grupelės at
siribojimą nuo kardinalinių lie
tuvių tautos interesų. 

"Pažangiosios" kritikos reikš
mingumo sukūrimas šiame dvi
tomyje neatitinka istorinės tikro
vės, nė istorinės tiesos. 

Juo labiau tikras kuriozas su-
.tvertas, sulesiojus 7 "marksisti
nes" kritikos autorius. Jų ryšys su 
lietuvių visuomene minimalus. 
Jie visi tik pripuolamai susidur
davo su Lietuvos teritorijoje ky
lančią ir vešliai žydinčia litera
tūra, tik tiek, kiek reikalavo par
tinė pareiga ką nors pagirti ar 
nupeikti. Jų labai kukli literatū
rinė erudicija švytėte švyti savo 
"perlais" iš šiame dvitomyje pa
teiktų pavyzdžių. Jie buvo rašę 
erudicinio infantilizmo ženkle. 
Todėl šios antologijos struktūrą 
laužiant, redaktoriai kiekvienam 
''pažangiajam" kritikui rašė pla
čius įvadus, nelyginant elgėsi pa
gal piktoką patarlę: štai čia liū
tas, ne šuva! 

"Pažangieji" kritikai gyveno 
tada už Lietuvos sienų ir labai 
tingiai sekė laisvos Lietuvos lite
ratūrą. 

Kad ir paradoksiškai, bet padė
tį galima lyginti su esančiąja pa
dėtimi. Dabar egzistuoja "buržu
azinė" kritika egzilyje. Bet, Vieš
patie, koks gi skirtumas su anais 
egzilininkais "pažangiaisiais"! 
Tai matyti šimtus kritinių raši
nių pasekus periodikoje ir pavar
čius šio dvitomio puslapius. O 
'pažangiajai" kritikai skirtas dė-j 
mesys čia yra tolygus, puslapių 
skaičiumi, dėmesiu "buržuazinei" 
kritikai. Žiaurus skirtumas, pa
remtas militarine okupacine jė
ga: mes juos matome, skaitome, 
pažįstame; jie mūsų nepažįsta. 

turi būti žinomas, leista su juo 
sueiti skaitytojui. "Lietuvių lite-

I ratūros kritika" ir dar kartą aki
vaizdžiai rodo laisvės privilegijų 
ir prievartos ignorancijos kon
frontaciją lietuvių literatūros 
moksle. 

Vis dėlto, kas Dievo - Dievu
liui, kas ciesoriaus atiduoki val
dovui. To motto ženkle mes ir 
sutinkame "Lietuvių literatūros 
kritikos" dvitomį. Milžiniškos, 
senos periodikos šūsnyse palai
doti darbai vėl išniro iš užmarš
ties ir, išvydę dienos šviesą, pa
siekia mus, įtikina mus tautos 
talentais, intensyviais intelektu
aliniais poieškiais, ideologine 
mozaika, o kartu mūsų buvusios 
visuomenės sandara ir kietais ry
šiais su savo multiideologine li
teratūra. 

Pilna žodžio prasme literatū
rinė kritika nėra sprendimas. Tai 
kritiko "aš" atskleidimas nagri
nėjamo veikalo fone. Tai, aišku, 
sąlygojama bendramečių visuo
menės gyvenimo sąlygų. Kritikas 
neatskiriamas nuo laikmenčio li
teratūros, kaip šešėlis nuo daik
to. Daiktas vis tas pats, o šešėlis 
kinta, priklausydamas nuo sau
lės padėties, nuo šviesos intensy
vumo... 

Darbas padarytas didelis. Lie
tuvių literatūros kritikos paliki
mas išžengė dienos švįeson, ža
vėdamas mus savo mozaikiniais 
vitražais. Kai kur redaktoriai kai
šioja savo dažus, kai ką "kore
guodami", kai ką nušviesdami. 
Jeigu tas pat darbas būtų dirba
mas laisvės sąlygomis, jis būtų 
pilnesnis, logiškesnis, išvengtų 
vilkduobių, ešafotinių remarkų, 

| greitosiomis sudurstytų, daugiur 
nepelnytų pjedestalų... Aiman, 
išvengtų tų komiškų momentų, 
kurie taip parazitiškai įsipilieti-
no akademijos titulu vainikuoto
je knygoje. 

Nuotr. V. Maželio 

Stasė Šakytė 
KEŽANTIEMS TIEK | M ? i 

Kraujo raštu rašoma 
Kronika* 

Kraujo 
i r sielvarto —. 

Kraujo 

ir skausmo — 

Tėviškės broliai ir seserys — 

Išvargę — 

Ištremti — 

Iškankinti —. 

Išgąsdinti 

Ar buvo kada nors 
didesnis 
skausmas? 

Ar buvo teisėtesnis, 
gilesnis šauksmas, 
kaip Jūsų? 

Kaip Jūsų. 

Jums negalima nei melstis, 
nei mąstyti — 

Jūs nieko negalit — 
Nieko neturit — 

Ir turit daug daugiau 
ui kitus — 

Už mus visus — 

Nes patys imat 
ant išvargusių savo pečių 
ir nešat — 
tiek daug. 

Daug. 

PALIKAU 

Ant prikaltųjų 
rankų ir kojų 

įrėžiau tulpę — 
Žalią — geltoną, 
žalią — raudoną 
kūną 
ir kraują — 

Ir Kančią 
žydit 
palikau — 

NEGANDAS 

Ištroškęs 
teistųjų kančios, 
žygiuoja 
tamsusai negandas — 

Žygiuodamas temdo 
padangę — 

Trypia ir žeidžim 
pavasario žiedus 

ir geria gryną 
kraują — 

MANE PASIEKIA 

Ir vėl mane pasiekia 
gintarinė Toluma — 

Dainuoja lakštingalos — 

Blykčioja gintaras — 

Išbaltinti rankšluosčiai 
man šaukia — 
Labas rytas* 
Labas — 
O ką — aš? 

O aš — 
ką 

SKAUSMO STAKLĖM 

Kvepia paliktais 
laukais 

lininė staltiesė, 
išausta skausmo 

staklėm — 

Žydi tulpėm 
ir katpMėlėm 
linini staltiesė, 
sumirkyta sesers 

ašarom — 

. 

Trys dienos laisvės 
Eduardas Cinzas 

Išvažiavus iš greitkelio, prasidėjo bau
ginančiai siauras, ūkininkų traktorių sumal
tas keliukas. Abišonėje plėtėsi pilko dan
gaus prispausti cukrinių runkelių, bulvių ir 
retais kviečių ruožais pamarginti laukaL 
Kartais keliukas grybštelėdavo nuo nebeat
menamų laikų nebedažomos sodybos kampą, 
šoktelėdavo j kalnelį, bet pašiurpęs ir piktas 
kaip pamotės veidas dangus vėl nutrenkda
vo jį į šiaurinės Prancūzijos lygumas. 

Pieras bandė išvengti keliuko "Vištaduo-
bių", bet retai pasisekdavo. Su kiekvienu au-
tovežimio šoktelėjimu. ji3 purtė galvą, keiks
nojo pro tvirtai sukąstus dantis ir aimana
vo: 

— Ir kodėl jie kelių netaiso? Čia ne ke
lias, o pragaro dugnas. Kol nuvažiuosim iki 
Moriso, visus sraigtus išbarstysime! 

Tačiau šalia sėdinti Morisetė nieko negir
dėjo, nieko nematė; ji. kaip atrodė, net ne
jautė keliuko duobių, kurios siutino Pierą. 
Laikas nuo laiko, tur būt. kažką linksmo 
prisimindama, ji susikūprindavo, pasisukda
vo šonu ir — nusišypsodavo. O! Pieras ge
rai pažinojo šitą šypsenėlę... Ir apledėjusio 
akmens tylą, kuri įsispraudė tarp jų ir per
skyrė neperkopiama siena. Po dvidešimties 
vedybinio gyvenimo metų. jis ne kartą iš
gyveno ją ir gerai žinojo, kad už tos sienos, 
tos vaikiškai nekaltos šypsenėlės slepiasi de
vyniasdešimt devynių velnių grėsmė. 

Nutilo Morisetė užvakar. Grįždamas ii 
darbo, dar neprivažiavęs namų kiemelio, jis 
pamatė tą meilią šypseną: Morisetė laukė jo 
tarpduryje, o ne virtuvėje, kaip visada. O 

4 vėliau, vakarieniaujant, paskui ir tada. kai 
susėdo prieš televiziją, jį nebepravėrė bur
nos: sėdėjo karališkai atsilošusi, sunertomis 
ant krūtinės rankomis, ir — šypsojosi. Ir ta
da Pierą persmelkė gturpi&a&U aūntis. 'Su

žinojo!" Pasidarė taip nejauku, kad prisi
pylė stiklą Armaniako ir išgėrė vienu užsi
vertimu. 

— Žmogus trankaisi kiaurą dieną su tais 
prakeiktais dažais, — atsiduso, o kai grįžti 
į namus, žmona žodžio neranda. Liežuvį tau 
suparalyžavo ar kokį velnią? 

Jokio žodelio nesulaukė, net galvos nepa
suko į jo pusę. Išgėrė antrą stiklą, bet drą
sesnis nepasidarė. Dūsavo, spaudinėjo tele
vizijos mygtukus, o kai įsitikino, kad žmo
na vis tiek ne čia, ne šalia jo, o kažkur ki
tur anapus sienos, pakilo ir trenkė miega
mojo duris. 

Tačiau ir lovoje nerado ramybės. "Suži
nojo! Sužinojo! Sužinojo!" stukseno smil
kiniuose. Paskui nuovargis nugalėjo rūpes
tį, ir jis užmigo. Sekantį rytą, kai atsibu
dęs pamatė, jog Morisetės nėra lovoje, kad 
ji, kaip ir anksčiau buvusiais "tylos tar
pais" miega salone ant minkštasuolio, pajuto 
nelaimę. Rado ją virtuvėje su pusryčiais ant 
stalo. Prie durų į lauką, kaip ir kiekvieną 
rytą, laukė portfelis su termuso buteliu ir 
sintetinius dažus pardavinėjančio agento 
spalvotų spausdinukų pluoštais 

Valgė lėtai, kramtė ir perkramtinėjo kiek
vieną kąsnelį, laukdamas Morisetės bučkio 
į skruostą, bet ji išeidavo, sugrįždavo, pas
kui pradėjo plauti indus, ir jis suprato, kad 
nieko nesulauks, kad tradicinis ryto pabučia
vimas užkastas ir prislėgtas didžiuliu ak
meniu. Tada ir jis, tylėdamas, susirinko sa
vo niekelius ir išėjo. 

Ir taip dvi dienas ir naktis... Valgė vie
nas, miegojo vienas, krūpčiojo namelį užgu
lusioje tyloje, o vis tiek neišdrįso paklausti 
žmonos: ko tyli, kas atsitiko? Ir save pasi
klaust bijojo; vaikė mintis skubiais darbe
liais, Armaniako gurkšniais, kurie degino 

gerklę, bet galvon nemušė, nesvaigino kaip 
reikėjo. Tik šį rytą, šeštadienį, kai Morise
tė išlankstė telegramą, visą kraują užnuo
dijusią tylą perkirto jos drebantis baisas: 

— Dėdė Leonas mirė. 
Jis paėmė ant stalo padėtą telegramą ir 

nuėjo prie lango. Lauke giedojo džiaugsmą 
ryto paukščiai, šypsojosi skaisti ir amžinai 
jauna saulė. Jis vartė delne telegramą ir 
klausėsi iš praeities aidinčio dėdės Leono 
juoko. 

— „ Aštuoniasdešimt, vaikine, dar ne 
galas! Tris žmonas nulydėjau paskutinio
sios kelionės takeliu, bet pats be šimto dvi
dešimt —nė iš vietos! 

O vis dėlto prisėjo ir jam, niekad nesens
tančiam ir galingam, kaip veislinb jautis, at
sukti kojas į tą paskutinį keliuką... Tairi, iš
keliavo... Taip ir jo brolis Morisas, Morise
tės tėvukas, telegramoje parašė: "Leonas iš
keliauja. Palydėsime šeštadienį". 

Ek, koks šaunus seniokas buvo! Nesu
gyveno net su tikru broliu, su niekuo 
nesugyveno, toks buvo stačiokas, tokių pla
čių alkūnių, kad visi vengdavo kaip nevyku
siai išsiplėtojusio erškėtkrūmio. O Pieras mė
go dėdę Leoną! Mylėjo už skambi], lubas 
kilnojantį juoką, plačius, senatvės nepripa
žįstančius pečius, baltus,, kaip naujai išga
ląstas piūklas, dantis, kuriais tas Dievo ir 
velnio lenkiamas linksmuolis kandžiojo, 
džiržgino jį puldinėjantį laiką, nuodėmingai 
apsinuoginusių kavinių padavėjų 3prandus, 
vienu truktelėjimu išlupdavo raudonojo bon-
kos kamštį. Ir jis, Leonas, mėgo Pierą, tą, 
kaip mėgdavo pasišaipyti — Morisetės už-
guitinį. Kiekvieną kartą, kai Pieras aplan
kydavo jį Damartino miestelio "viloje", se
name, bet gan prabangiai įrengtame name
lyje, kur Leonas atsitrenkdavo iš benzinu ir 
senatve padvokusio Paryžiaus savaitgaliui, 
jis padaužydavo Piero petį susiraukšlėjusia, 
gyslomis apraizgyta, bet lokiškai tvirta lete
na, pasukinėdavo prieš save, aikčiojančiai 
atsidusdavo dėl nūdieninių vyrų menkystės 
Ir, pašnairavęs į atlaidžiai besišypsančią Mo-
risetę, pradėdavo šaukti: 

— O vis dėlto —tu nesensti! Laikyk tvir
tai vairą, nepasiduok litai Diupontų veislei! 

Jeigu tik minutėlei atgniauži kumščius — su
dirbs tave. vaikinuk, prislėgs sijono tiro
nija taip, kad iki karsto nebeišsilaisvinsi! O 
ir karste Morisetė taip sulankstys, taip diu-
pontiškai sujauks, kad ir danguje atpažins, 
jog esi perėjęs per šitos veislės rankas. 

Morisetė, ta Diupontų veislė, tik žiūrė
davo į savo dėdę, kaip į nevykusiai išdy
kaujantį vaiką, ir šypsodavosi. Ji niekada 
nepuldavo į jo glėbį, nespygaudavo iš 
džiaugemo, pabučiuodavo jo skaisčiai raudo
nas skruostus ir pasitraukdavo atbula, atki
šusi rankas priekin, nes dėdė lindo rimtai 
pasibučiuoti, o pagavęs, sūpuodavo glėbyje ir 
svaidė į lubas. 

Kada Pieras atsiplėšė nuo minčių apie dė
dę Leoną, pamatė, kad Morisetė jau pasi-
ruošusi kelionėn. Jis apsirengė tamsia lai
dotuvėms tinkančia eilute, ir taip, pasku
bomis susiruošę, jie sėdo į autovežimį. 

Keliukas vėl pasistiepė į kalvą, perkirto 
senu, akmeniniu tilteliu prisligtą upelį ir nu
vingiavo žemyn į miestelį, kuriame gyveno 
Leono brolis Morisas, Piero žmonos tėvas. 

Morisas skyrėsi nuo Leono ne tik būdu, 
bet ir išvaizda. Leonas aukštas ir tvirtas, 
ausis užtrenkiančio balso, Morisas — nedi
dukas, liesas, kiekvieną krūtinę sušiidan-
čia šypsenėle gerojo senelio veide ir tylaus, 
kaip nuvargusios bitelės dūzgimas, balso. Le
onas jaunystėje išvaikščiojo pasaulį skersai 
ir išilgai, kaip.sakoma. kol išmetė inkarą 
Paryžiuje; Morisas per visą gyvenimą nie
kur nebuvo išvykęs toliau iš šimtmečius 
Diupontams priklausančio ūkelio. — Leonas 
kiekviename pasaulio kampe, kiekviename 
stabtelėjime nemiegojo vienas, o Morisas 
mylėjo tik vieną moterį —Dievo ir žmonių 
pripažintą žmoną. Taip, geras buvo žmogus 
dėdė Morisas, visi sakydavo, kad tai reto 
švelnumo vyras, bet ir jis turėjo ydą: ne
mėgo to gėriko ir sijonų karaliaus Leono. 
Tik vėliau, kai amžinybėn iškilo jo žmona, 
paaiškėjo, jog ne Morisas šalinosi brolio, o 
jo žmona darė taip, kad brolių keliai nieka
da nesikryžiuotų. nes bijojo paleisti vairą 
iš rankų, atgniaužti kumščius, idant ir Mo
rise nesuliepsnotų Diupontų kraujas, nepra
siveržtų tai giminei garsus patraiamas pna 

vyno ir moterį]. Taip, jai išvykus pas mūsų 
Viešpatį, Morisas jau sekantį šeštadienį su
sirado broli palaidūną, kurio nematė eilė me
tų, nors ir gyveno vos keli kilometrai nuo 
Damartino, ir taip atšventė brolišką susi
taikymą, kad po to tris dienas gulinėjo, 
valgė šaukštais medų, siurbė visus nuodus 

nugalintį pieną, bet vis tiek negalėjo atsi
gauti. Po to, tur būt, suvokęs, kad jau per 
vėlu raudonojo linksmybėm kad jau nebe-
pavys to, kas praėjo, niekada nebesėsdavo 
su broliu jo "viloje" prie vaišių stalo, o tik 
pasiramstydavo į jį, pašnekučiuodavo apie 
viską ir nieką, išgerdav6 stikliuką, ir atsi
sveikindavo. 

Diupontai nuo neatmenamų laikų blaškė
si po pasaulį, mylėjo visų spalvų merginas 
(aišku, palikdami ir rubuilius, šviesiaplau
kius ir skaisčiai mėlynomis akutėmis gyvus 
Diupontų pašėlimo naktų prisiminimus), dir
bo visiems, kas mokėjo grynais, o kai nu
sibosdavo dirbti, ėmėsi tik jiems vieniems 
žinomų gudrybių, ir kvailesni dirbdavo 
jiems, bet mirti visi sugrįždavo į gimtinę ir 
atsiguldavo plačiame ir erdviame, kaip ame
rikiečių garažas, Diupontų šeimos rūsyje, 
kuris buvo užgožęs beveik pusę Damartino 
kapinaičių. 

Prie skylėtu stogu ir mirtinai nuskurdu
sios maldyklos Pieras pamatė jų laukiantį 
dėde Morisą. Tamsia eilute, sunkiai nudri
busiomis rankomis, bet jokio skausmo, jokio 
liūdesio su neriuhraukiama šypsenėle veide 
jis pabučiavo riuKterį, palietė lūpomis Piero 
skruostus ir atsiduso: 

— Taigi, va kaip būna... Iškeliavo mūsų 
Leonas net sudiev nepasakęs... Girkšnojo, 
juokavo, paskui atsirėmė į sieną ir užmigo 
paskutiniuoju miegu. 

Apytamsėję maldykloje kvepėjo apie Le
ono karstą degančių žvakių vašku, paliegu
sią ir ialta, kaip pati mirtis, senatve. Taip, 
viskas pasibaigia prieš drebančių ugnelių 
keturkampį, ir niekas nepasiima kartu nei 
aukso, nei savosios didybes, nieko nepasi
ėmė su savim ir dėdė Leonas, kuris taip 
mėgo moteris, cigaro dūmelį, kraują šildan
tį vyną ir visa, visa tai, kas džiugina širdį, 
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TRYS DIENOS LAISVES 
(Atkelta iš 3 pusi.) 

audrina mintis, vaivorykštėmis išdažo pilko-
kosios kasdienybės lubas. 

Pieras paglostė karstą, tą vietą, kur jis 
manė esant dėdės Leono Teismui pagarbiai 
suglaustas rankas, ir priklaupė suole. Ta
čiau melstis nesugebėjo: nebesurado jokios 
maldelės atmintyje, tai tik brūkštelėjo kry
žių per krūtinę ir pakilo. 

Grįžtant per nejaukiai aidinčią maldyk
lą, jis girdėjo priekyje einančio tėvo ir duk
ters pašnabždąs: 

— ... padėjo kortas ir pasakė: "Baikite 
partiją be manęs. Aš numigsiu valandėlę: 
taip spaudžia snaudulys, kad nebeatlaikau". 
Nugėrė gurkšni, užstūmė skrybėlę ant akių, 
atsirėmė i sieną ir užmigo. Vaikinai baigė 
partiją, atsidalijo pinigėliais ir paprašė šalia 
Leono snūduriuojančios Žozetės, kad vėl 
pripildytų stiklus. Zosetė, sako, nulcelė Le
ono ranką nuo savo šlaunies ir nuėjo prie 
bufeto, o Leonas, kai nebeteko atramos, taip 
ir išsitiesė an t suolo. Kažkuris pakėlė nukri
tusią skrybėlę ir norėjo pridengti akis, ir ta
da visi pamatė, kad Leonas jau yra užmigęs 
amžinai... 

— Kavinėje! — pasibaisėjo Morisetė. — 
Mirė kavinėje; vienoje rankoje stiklas, kita 
— mergšei ant šlaunies! 

— Kodėl mergšė! — nesutiko tėvas. — 
Kiekvienoje kavinėje padavėjos turi "savo 
seniokus", kuriems ir pilnesnį stiklą atneša, 
žodeliui prisėda, o tokiems linksmuoliams, 
kaip Leonas, ir rankas prie šlaunų pašildo. 
— Jis nusijuokė, bet prisiminęs, kad yra 
maldykloje, nuščiuvo. — žinai, Morisetė, kad 
ir aš norėčiau taip mirti, kaip Leonas. 

— Tėve!, — aiktelėjo Iforisetė, — tėveli, 
kaip tau ne gėda! Sakytum tas... dėdė Le
onas kalba! - -

— Taigi, linksmas vaikinas-buvo, — tai
kiai atsiduso tėvas. — Paskutiniu laiku ge
riau perpratau jį, pradėjau susivokti jame, 
bet, kaip jau visada būna, pasivėlinau. Kai 
pergalvoju, pertikrinu žaidimą, lyg ir gaila, 
nyku, kad nesugebėjau taip gyventi, kaip 
jis. Išėjus iš maldyklos, vėl pakvipo jaunu, 
vasaros saulės nuskaidrintu gyvenimu; karš
ta, širdį deginančia gyvybe. Jie stabtelėjo 
maldyklos prieangyje^ pritrenkti vaiskaus 
žalumo ir džiaugsmingo paukštelių alaso 

didžiulėse, medum ir saule kvepiančiose šė
pose. Morisas palingavo galvą, pakreipė ją, 
lyg įsiklausydamas j paskui atsekusį šnabž
desį, ir sumurmėjo: 

-— Kažin kaip jam dabar, kurion pusėn 
pasuko jo keliukas? O jis niekur kitur ne
bevedė, kaip į miestelio kapines. Paguldė am
žinai užmigusio milžino kūną giminės rūsy
je, įrikiavo Diupontų eilėn ir, nors visai pri
stūmė prie sienos, bet jo karstas vis tiek 
prasikišo gražiai surikiuotoje eilėje: net ir 
miręs Leonas nesiderino prie kitų, nepaklu
so žmonių tvarkai ir papročiams. 

Kada Morisas užrakino rūsio duris ir sun
kiai, tarsi kažkas jį stumtų atgal, pakilo 
laipteliais, visi pamatė, kad jis jau tikrai se
nas senutėlis ir taip pavargęs, kad, rodos, 
tuoj atsisės, atrems darbų, žmonos vergi
jos sulaužytą nugarą ir užmigs, kaip ir bro
lis Leonas. Faspaudęs Leono bičiuliams del
nus, padėkojęs jiems, kad atvyko išlydėti jo 
brolį. Morisas visus pakvietė stiklui vyno. 
Kadangi buvo našlys, nebeturėjo kas 
paruoštų tradicinės jautienas sriubos, pri-
piaustytų sūrio, tai susėdo vienintelėje Da-
martino kavinėje. Aišku, visi tik gerais žo
džiais minėjo Leoną, tą "mielą ir geraširdį 
vaikiną",; ir sunku buvo suvokti, kur jie tik 
veidmainiavo, kur nuoširdžią ašarą išspau
dė. Kada jie pradėjo garsiau kalbėti ir juo
kauti apie Leono šaunumą, kuris, aišku, pri
trenks ir teisman sušauktus pranašus. Mori
sas užsakė dar vieną butelį vyno ir pakilo. 

Jo namelyje, kurį buvo pasistatęs netoli 
išnuomoto ūkio. kad nors iš tolo matytų gi
minės lizdą, kuris, kaip Pieras spėjo, po jo 
mirties turėtų atitekti Morisetei ir jam, dvel
kė nejaukia tuštuma. Morisetė įdegė židinį, 
surado spintelėje kažkokio šaknelėmis tren
kiančio gėrimo ir susiūmė fotelius prieš ug
nį. Po valandėlės pasidarė jaukiau: įsidegęs 
židinys spragsėjo ir ūžė, svaidydamas šiltas 
atošvaistes į veidus, bėginėjo sienomis ir 
glostė didžiulę, pajuodusio ąžuolo spintą. Ta 
spinta ir patraukė Piero dėmesį. Atrodo, kad 
joje nuo neatmenamų laikų tilpdavo visos 
šeimos rūbai, retkarčiais perskaičiuojami 
auksiniai "napoleonai" ir visa kitką, kas bu
vo verta slėpti ir saugoti. 

— Rytoj vykstu į Paryžių. — prisimi
nė Morisas. — Pasirodo, kad Leonas Bulo
nės miške turėjo penkių butų namą; taigi 
reikia apsižiūrėti, susipažinti su nuominin-

. . . , • 
kais. Ir užkrovė jis man vargą. 

— Perduok mums tą vargą. — šyptelė
jo Morisetė. ***"" 

— Kitam juk ir neperduosiu, — šyptelė
jo ir Moriiei- — £o mano mirties viskas ati-

PAUL GAUGUIN (prancūzas, 1848—1903) 

teks jums. 
Pieras kostelėjo ir piktai pasižiūrėjo į 

Morisetę: guldai tėvą karstan, jau guldai? 
Tačiau velnias nenusiminė, jis atšoko nuo 
Morisetės ir pripuolė prie Piero ausies: "Sen
timentai savo keliu, o gyvenimas — savo, 
vaikine! Jie. Diuponatai, visi pasirengę gy
venti po šimtmetį, bet labai dažnai, kaip Le
onui, pritrūksta kvapo. Ir Morisas, kaip man 
atrodo, ilgai nebesėdės ant savo "napoleo-
nų" maišo, netrukus pastatys ir jis lazdą į 
kampą. Tada, vaikine, tada ir tau nebereiks 
kasdien po dvylika valandų trankytis šita 
braškančia dėže, tampyti dažų kibirėlius ir 
lankstytis prieš kiekvieną smirdžių. kad jis 
susimylėtų ir nupirktų. Senis, kaip žinai, vie
nu parašo brūkštelėjimu gali nubraukti visus 
tavo vargus, bet ne, jis neskuba, kaip ir visi 
Diupontai: po mano mirties viskas atiteks 
jums. O jeigu jis laikys dar dešimt metų. Ta
da tu jau kopsi per šešiasdešimt, tada tau 
viso pasaulio turtai nedaug ką besakys. Pa
likimas atiteks sūnui? Tik jau nesigirk sa
vo sūnum! Argi nepastebėjai, kad jis gry
nas Diupontas. Tavo pavardė, o veidas, eise
na ir smegeninė diupontiška: baigė mokslus 
ir iškilo savais keliais. Jau universitete bū
damas pradėjo verstis savim, savo uždarbiu 
ir nieko nebepriėmė iš tavęs. O dabar, kai 
susirado darbą ir pradėjo krauti pinigėlius, 
tik reakarčiais aplanko tėvą, atvykstą kaip 
vejamas ir tuoj pradeda lopyti namelio stogą, 
kalinėti, dažyti, klijuoti, o išvykdamas pa
teikia sąskaitą, suglemžia pinigus ir vėl 
prapuola metams. Ne sūnus, o kažkoks prie
vaizda! Taigi, vaikine, Morisetė protingesnė 
negu tu! Ką gali žinoti, gal senis ir persi
galvos, nelauks iki išties kojas į duris, dabar 
užrašys jums savo lobį"— 

— Niekada toks tylenis nebuvai. — pa
sisuko į Pierą Morisas. — Abu tylūs, susi
rūpinę... 

— Morisetė... — išsigynė Pieras, bet 
žmona rankos mostelėjimu nukirto žodžius 
prie lūpų: 

— ... jau dvi dienes keip nekalba. O tu 
pasakyk tėveliui, kodėl Morisetė nekalba! 
Taip. pasakyk jam, kodėl Morisetė jau dvi 
dienos kaip verkia ir tyli. tyli ir verkiai 

— Ką aš galiu tėveliui pasakyti, jeigu 
nieko nežinau, — atkirto jis. bet, išsigandęs 
savo šūktelėjimo, sušvelnėjo: — Negi pir
mas kartas, kai tu persigudrauji ir pradedi 
kankinti mane tyla? 

Morisetė nubloškė jo ironiją peties truk
telėjimu ir pasilenkė į staiga nuliūdusį tėvą. 
Jis atsilošė, papurtė galvą — nenorėjo veltis 
4 vaikų rietenas, bet Morisetė sučiupo jo ran
ka, ir įbruko į delną nesantaikos žariją: 

— Kaip man neverkti, tėveli, kaip nesi-
kankintį! Prieš dvi dienas sužinojau, kad 
litas..'. — j*i dūrė drebančiu piršteliu j Pierą, 
paskui suspaudė kumštelį ir pagrūmojo jam, 
— Šitas veidmainys turi meilužę! 

— Meilužę? — išplėtė akis Morisas. 
Apie ką ji, Pierai? 

— Tiek ir aš težinau. — nusišypsojo 
Pieras ir suglaudė staiga atšalusius delnus, 
kaip maldai. Žaibas trenkė į namelį, sudre
bino jį iš pamatų, bet neuždegė. — Kai pa
pasakos, sužinosime daugiau. 

Tėvas pasižiūrėjo į dukterį ir kostelėjo. 
Pieras matė, kad jis vos sutramdo šypse
nėlę, ir jam pasidarė šilta krūtinėje. Taip, 
taip, Morisetė, tu pamiršai, kad jis, tas ge
rasis Morisas, po žmonos mirties susitaikė 
su Leonu ir spėjo iš kito kampo susipažinti 
su daiktais ir žmonėmis. 

••' i * 
— Ir papasakosiu! — sušuko Monsetė. 

—Prieš dvi dienas, tėveli, viena gera drau
gė man paskambino įr pranešė, kad šitas. 
Sftas Juįįas iskarijotas du kartus savaitėje 
aplanko 'savo* meilužę Belgijos pasienyj. 
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— Km... — numykė tėvas. —Žinai,-Mo
risetė, tos draugės... 

— Kažkokia moterėlė pasakė, kad tavo 
•vyras turi meilužę,*^ TU ir palSiSejaT? — nu
stebo Pieras. 

— Ne, nepatikėjau. — Morisetė kalbė
jo tėvui, tarsi Piero nebūtų kambaryje. — 
Nusijuokiau ir padėjau ragelį, kaip ir pride
ra. Paskui, kai viską pergalvojau, nuspren
džiau patikrinti mielojo vyrelio kišenes ir 
darbo stalo stalčius... 

Pieras užbėgo jai pirmyn, iškraustė ki
šenes, pasitikrino stalčiuose bet nieko nesu
rado. Bet, kaip pasirodo, Morisetė paieškojo 
giliau; ji pasigraibė rankinuke ir padavė tė
vui nedidelę nuotrauką-

— Kai apžiūrėsi snukutį, tėvelį, $»s|$į-
tyk ir tai, kas kitoje pusėje parašyta, — 
piktai nusijuokė. . . • * 

Tėvas žvilgterėjo į tamsiaplaukės mergi
nos snukutį ir garsiai perskaitė įrašą: . . * 

— Brangus Pierai, nepamiršk, kad lau
kiu tavęs, kad myliu ir mylėsiu ajnžinaį. 
Mariana". Km... Vulgaru! Galėjo sugalvoti 

ką ųors gražesnio. 
Pjeras norėjo paimti nuotrauką, bet Mo

risetė išplėšė ją iš tėvo pirštų ir vėl paslėpė 
rankinuke. Morisas, aišku, perprato žaidimą, 
bet apsisprendė gelbėti žentą: 

— £inai, Morisetė, tos draugės, ... Pas
kui — ta nuotrauka jau išgeltusi, sena... 

Pieras sučiupo atsviestą virvę ir metėsi 
] krantą; 

— Marian... km... Mariana... Niekaip 
negaliu prisiminti, tokio vardo nė galvoje, 
ir viskas! Tikriausiai ta nuotrauka dar iš 
priešvedybinių laikų. 

Morisetė vėl išsitraukė Marianos snukutį. 
Pavartė ją, pakrapštė nagu, bet aiškiai ma
tėsi, kad nepatikėjo nei šventu tėvo melu, nei 
akmeniniai logiška vyro išvada. Tėvas, tas 
gerasis. Morisas paėmė velnio atneštą ir pa
mestą nuotrauka, ir įmetė ją į židinio ugnį. 

" i i ^pik suskydai be jokios priežasties, ir 
viskas, — nusijuokė. — Jeigu mes pradėsi
me 'vaidytis dėl praeities smulkmenų, dėl 
kažkokios išblukusios nuotraukos... 

Morisetė pašoko, tarsi kažkas būtų stum
telėjęs ją į ugnį, bet tik aiktelėjo ir vėl su
drebo* fotelyje. Keletą ilgų sekundžių tylą 
vėl nubloškė Morisas. 

— Įpilk, Morisetė, dar po stikliuką, — 
šiltu , ramiu balsu paprašė. 

Duktė pripildė stikliukus ir išėjo į virtu
vę. Taip reikėjo, kitaip ir negalėjo būti, nes 
krūtinėje degė ir sproginėjo, o juk nešoksi 
tikram tėvui į akis, nepradėsi plūstis, tad 
tik susigūžė, sukando dantis ir pasitraukė 
palaimintos vienumos verksmui." ' 

Morisas nugėrė gurkšnelį I r atsiduso. Ta
čiau, kaip Pieras tuoj pastebėjo, vengė žen
to akių. Aišku, kad jis perprato Piero žaidi
mą, matė, kad ta nuotrauka neseną, net sa
vaip pasielgė, savaip bandė'* sulipdyti sudau
žytus puodus, p širdyje, savo gerojo žmo
gaus gilumoje, jšunkiai užgiostė staiga suki
lusią audrą. Pa|kui, paveiktas degtines šak
nelių, a r tik norėdamas mitrauktį nejaukią 
fylą, mostelėjo ^ranka į ąžuolinę spintą prie 
sienos i r tarė: 

— O man prisiminė štai koks nuotykis. 
Linksmas, bet kartu ir liūdnas nuotykis, vie
nas tų, kuriuos' mielasis Leonas (tegul Die
vas būna jam atlaidus!) nebūtų sutalpinęs 
net didžiausiame maiše. — Jfe šyptelėjo 
spintai, vėl nugėrė gurkšnelį ir tęsė: 

— Po paliaubų, kai jau visiems buvo aiš
ku, kad bošai mus sumindžios, Leonas ir'aš-
numetėme šaudykles. Pabuvojus keletą die
nų belaisvių surinkimo lageryje prie Liežo, 
visus sugrūdo į traukinius ir išvežė Vokie
tijon. Darmštadto stotyje, kur mus išrikia
vo kaip mugės arklius, Leoną, mane ir dar 
vieną vaikinuką atsirinko ūkio darbams se
nas, bet dar sveikai atrodantis bošas. Ma
nęs, tokios blusos, jis tikrai nebūtų išsirin
kęs, bet Leonas stipriai laikė už rankos ir 
pasakė, kad. girdi, jeigu brolis ne kartu, tai 
ir aš, nors ir iš penkių patrankų trenksit, 
nejudu iš vietos. Tai taip mūsų trijulę ir iš
skyrė dvarininkui — gauleiteriui, nors anas, 
kaip sakiau, manęs ir nenorėjo. 

Gauleiterio valdose dirbo šeši lenkai, šeši 
olandai, mūsų trijulė, dar keli nevokiečiai, 
kurių tautybės nebeprisimenu. Pradžioje bu
vo sunku, kartais net prakeiktai liūdna: 
maistas blogas, miegojome visų vėjų perpu~ 
čiamame barake, darbas, kad ir ne toks jau, 
sunkus, bet sunkiai įveikiamas tuščiu pilvu, 
o blogiausia buvo tai, kad tas bošas niekada 
nenusivilkdavo nacių partijos uniformos, 
niekada nenusimdayo svastikos nuo ranko
vės, niekada nepadėdavo lazdelės, kuria dau
žė savo batų aulus, tvoras, sienas, rakan
dus. Pragaras, o ne gyvenimas, dūsavome, 
bet lenkai, gerai perpratę tą batuotą gai
dį, tik juokėsi ir ramino: priprasite — jis 
tik smarkauja, bet nė vieno dar nėra palie
tęs ta savo lazda — šaudykle. Ir apsipra-
tom. 0 Leonas net susidraugavo su juo: bo
šas pripažino ir vertino tik dvimetrinio ūgio 
ir plačiapečius vyrus. Susidraugavo... gal ir 
per minkštai pasakiau, bet visi matėme, kad 
jis su Leonu ir pasikalba be amsėjimo, ir ci
garetę pakiša. O paskui, kai atėjo žiema, kai 
sumažėjo darbai, Leonas pradėjo vis dažniau 
užsibūvoti viešpaties ir šeimininko rūme: 
taisė ir valė jp medžioklinius šautuvus, da
žė rūsius, blizgino "parketą, — Leonas žino
jo visus darbus, sugebėjo pataisyti viską, 
kas buvo reikalinga taisymo. Paskui, jau pa
vasarėjant, jis taip giliai įsmigo į bošo širdį, 
kad inas apgyvendino jį kažkurioje rūmo 
mansardoje. I r mums pagerėjo, nes Leonas 
pasukdavo, kad ir nedaug, bet taip reikalin
go priędinio maisto. O jis pats tuoj papilnė
jo, skruostai vėl paraudo kaip padažyti, o 
akyse įsidegė ugnelės- (Bus daugiau). 
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Lietuvos reformacija ir JAV 
Viktoras Karosas, LIETUVOS j gio eius religio" "tobuląT' veikė 

RYŠYS SU AMERIKA. The Lithu- j protestantiškoje Prūsijoje ir ten 
anias ties witb America fcto- j ̂ 5 ^ nuostolių padarė katali
tinė apbraiža. T > v e n j B f t ^ k y b — D L K r e f o r m a t a m s . 
fondo leidinys, nr. 2, Cmcago. 1977 Į » ' » 

Kalbėdamas apie reformatų įta
kos sumažėjimą Lietuvoje, Karo
sas visą bėdą suverčia jėzuitams. 
Kiek ir kokia prasme jėzuiiąj yra 
už tai atsakingi, rneš turesinįe 
progos svarstyti netrukus, švęs
dami Vilniaus universiteto 400 
metų sukaktuves. Karoso knyga 
STUo'-atzvtigm -yra-kaip- kiat»ims-
iškėlimas ir tam tikro istorinio 
fono sudarymas. 

Apskritai 16-]$ Lietuvos šimt
mečiai mums ligi šiol yra kėlę 
rieįaug susidomėjimo. Galbūt 
tai Buvo dėl dyiejų priežasčių: 
viena, kacį juos mes laikome len
kiškais, o antra, kad jie, kiek ne-
Buvo lenkiški, buvo protestantiš-

knyga yra "dediKUOfą 4menkos , k L karosas pastebi, kad Lietuvos 

1977-197$ EKSKURSIJOS i LIETUVA 
.. 

nr. 2, Chieago. 1977 
m., 176 psl. Nuo 1S iki 172 psl. 
angliška santrauka.' 

Jeigu ši knyga turėjo tikslą ra
šyti apie Lietuvių tautos įnašą 
Amerikos JungTtnėiiis' Valsty
bėms, "tai vargiai-ar jfy*a pasiseku
si.* Iš viso šitoks klausimo kėli
mas atrodo per 'drąsus ar bent ne
pribrendęs. No?s knygos tikslas 
išreikštas pradžioje tokiu sa-. 
kiriiu': "išleisti anglų kalba" trum
pą, kondensuotą studiją, kurioje 
būtų apskleistas dvasinis' ir idėji
nis ryšys tarp Amerikos if lietu
vių tautos" 15 psĮ.£. Q tituli
niam puslapy yra pažymėtą, kad 

revoliucijos 200 metų sukakčiai. 
Šiuo- atžvilgių knygą nęcĮaug ką 
yra davusi. 
• Ji, yra greičiau ^Įįį^?|is į Lie
tuvos istoriją lietuvio reformato 
požiūriu. Be ąoejo, toks žvilgsnis 
vra teisėjas, "tačiau neišvengia
ma" jis yra siauras, ^ėtenka abe
joti, ka^ rcforniacljps Šimlni^ai 
yra suvaidinę reilcĮmifiįf valct-
įienį' Įlįetuvių tautoj "istorijoje, 
tačiau "taip pat yrą" aipu, kad 
U įtaka yra nuščiuvusi-

Teisingai autorius iškelia 1563 
m. Vilniaus seimo priimtą ręlį-
gnįujajsv'ų priviįegjfo kąJa pa
sipriešinimą principui "cujus re
gio eius re'igjn" (kįpno valdžia, 
to ir tikėjimas) (12 psl-). Tai Ka
rosas pakartoja įr knygos pabai
goje, žiūrėdamas į įai, kaip f bu
dingą Didžiosios Lietuvos Ku
nigaikštijos bruožą (130 psl.). 
Ant šio principo jįs statę ir Lie
tuvių tautos girninmguma. su 
Jungtinėmis Amer̂ cosį Valstybė
mis (12/-8 psl.). "§ors kitur "Ka
rosas skundžiasi, kaų* tas Rrinci 
pas T3LK neveik^'pąffi 
tuo įmdų nuostolių f "* 

— Lenkijos politinė galybė sutapo 
su renesanso ir humanizmo ga-

(Nukelta J 5 pusL) 

Dar yra vietų šiose grupėse: 

rugsėjo 18 — $838.00 (viena savaitė) 

rugsėjo 7 — $1158.00 (dvi savaitės) 
gruodžio 21 — S999.00 (dvi savaitės) 
NAUJOS SKRĄIDOS (CHARTERS) \ VHN1Ų 

SU'PAN AMfi^A^LĖiCtijVAIS IŠ NEW YORKO 

KAINA NUO — $640.00 
Išvyksta: 1Š77 — lapkričio mėnesį. 

1978 — vasario, kovo ir balandžio mėn. 
Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės į: 

•KBANS-ATIANIJC TBAyEL SEBYICE 
393 West Broadrray, P . O.' Bos 116 

Souifc Boston, Mass. 021ŽJ 
iTeJefonas: (617) 268-8^64 

' • " • • • 

Savininke Aldona Adomoniene 
Prie Sių grupių galjma jungtis js VISU KTTŲ MIESTU 

su papildomu mokesčiu New Yorke. 
Pricea are ba9ed on double oceupancy and are subject to changes 

and/bf (Sorėrament approvaJ. 
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AR JAU TURITE ĮSIGIJĘ ŠIAS PLOKŠTELES? 
VAH>1LŲ KANKLĖS Lietuvių Taurimo Meno Ansamblis "CiurHoms" 

Dainuoja Violeta Rakauskaitė. Tai viena iš populiariau
siu ir jauniausių damininkių. 

GRpJAJdĘJUMS Igrejo L.S.T. Korp! Neo-liftuania orkestras, vadovau
jamas Algirdo Modestavitiaua. įdainavo Arūnas Gas-
paraitis. 

SU SpKIU'IRDAINA~""" ^^LST &**Neb-Latauri« 
K A L N U O S D A I N U O J A Kvintetas -BALTUA** ir L.S.T. 

orkestras. 
Korpt 

Tačiau fa proza 
pTkfnTirSafrpfrn. 

KOKIAIS IŽELIAIS 
AŠ KELIAUSIU 

. . . 
{dainavo "BALTIJA vyrų kvintetas. 

- , ™ -

«$Srrui 
, 

. siųsti: DRAUGAS, 4S46 W. 63rd $t., Chlcafo, IU. 
*Q*29. Užsakant pnditi SO centų ui kiekvieną plokite!* penius-
timoLUinrift anrenteiai taisai moka S% mf^*ttin 

. 

v 
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Ričardo Daunore koncertas Chicagoje 

ALGIS ŠIMKUS 

O ?ei Daunc ras pasiryžtų, kaip 
.. į a;.ie Vciice.cc, ir .o!iau dau
giau kreipti dėmesio į lengvesnę 
romansinę muziką, jis gali atras
ti lengv'au atveriamas duris j 
Gperetę ar muzikinę komediją, 
ypač dėka savo lanksčios vaidy
bos ir sceninės išvaizdos. Tokiu 
atveju, žinoma, tektų smarkiau 
padirbėti, įsisavinant pasirinkto 
krašto kalbą. 

Reik a tikėtis, kad su laiku šis 
nkas taip pat j 

Šio rudens Ch.'cagos lietuvis- . Beethoveno "In ąuesta tomba", 
ka|į mezikirų sezoną pradėjo i Schuberto "Der Lindenbaum", 
rugpiūčio 28 d. Jaunimo centre | BeHinio kavatiną iš operos "Som-
pernai Paryžiuje iš sovietinio į nambula", Verdi romansą iŠ "Si-
"Lietuvos" ansamblio i laisvąjį Į mon Boccanegra" ir garsiąją Don \ simpatingas dainmir 
pasaulį pasitraukęs sol'stas Ričar-; Basil o šmeižtų ariją iš Ross'nioM 
ras Daunoras. Jaunai atrodantis, Į "Sevilijos k rpėjo". Š'uose stan-
dailiai nuaugęs tolimos tėvynės' ciartinio pasaulinio repertuaro 

dalykuose pilniau išryškėjo gai
rės solisto ateičiai. S'ekdamas- įei
ti į tarptaut nės ope-os sferas, R 
Daunoras pirmiausia turėtų ap-

sunus, vos tiktai ^ėffo seenon, bu 
v© tautiečių sutiktas nuoširdžio-
: i ' s ovacijomis. 

Pradėjęs dainuoti, jis gretai 
r»rodė, kad su savo šiltu baso-
baritono apimties balsu, jaunuo-
'iškai drąsia bei laisva scenine 

I tyrnesnį ryšį su savo klausytojais, 
!c ne v :en d a l i a i dainuoti. 

Koncertui jautriai 
' ;na ; akompanavo 
pinskas. 

Koncertą suruošė Pasaulio lie-

r pasigere-
Darius La-

sispręsti lavinti savo gražų balsą į tuvių jaunimo sąjunga, ir solistas 
viena kuria linkme, bose ar bari-j ?o pelną paskyrė iaunimo reika-
tono. Antraip, stokojant įtikinan-1 'ams. Gaila tik, kad sklidinai už-

Kulturine kronika 
VLADO VILDŽIŪNO 

PARODA PRIE PACIFIKO 

Skulptor ia i Vlado Vildžiūno 

senine laida). Abu kvalifikuoti jungiant visus kraštus į bendrą 
moksliniam darbui. Patricija Co- pasaulini vienetą. Tik vis dėlto, 
lumbijos universitete magistro kai viename veikale užsimojama 
tarptautinę pedagogiką, o Ge- spręsti visų kontenentų, visų tau-
rald tame pat universitete magis-Ltų visas didžiąsias problemas ir 
tro laipsniu baigė Tarptautinių 

oarodos atidarymas Los Angeles * * * * * * u r s * W lio\e . s t u d U 

įvyks rugsėjo 10, šeštadienį, 8:38 ™e P?"**0. P l a . t ų apsiskaitymą, 
vakare UCLA Recreation Cen-! ^ u s i ž k ą įvairių problemų pa-
ter. Rugsėjo 11-18 paroda bus i žmif*- *P™* į*į » v o studijas 
atidaryta nuo 1 iki 7 valandos 

laikysena ir savimi pasitikėjimu f l ? Penesnių žemųjų gaidų i i pMytoje salėje, išskyrus rengėjų 
kartu aukštesnėse netur'nt tikro j komitetą, tegalėjai pamatyti vos 
baritoniško atspalvio, jam gali Į v:ena kitą galvą be tankiau ar re-
tekti operoje pasitenkinti vieni ^ ! a u ž " ° p l a u k ° -

Jis Č'a taptų mėgiama mūsų mi
nėjimų, balių, kultūrinių vaka
ronių ar ir lietuviškosios operos 
atrakcija. Ričardas tačiau, kiek 
teko sužinoti, panašia veikla ne
mano pasitenkinti. S'uo metu ap
sigyvenęs Vakarų Vokietijoje, jis 
nesirengia, bent artimoje ateity
j e keftfe Amerikon, kur naujam 
dainininkui keliai yra labai ribo-
t" i* sunkus. Jis'netgi atsisakė po 
konkursinio perklausymo jam pa
siūlyto darbo Paryžiaus operos 
chore ir yra pasiryžęs prasiskinti 
kelią į operos solistų eiles. Po 
gastrolių Amerikos lietuviuose 
fte grįžta į Sratrgartą. tęsti tenai 
balso studijų ir išgyti reikiamo 
patyrimo Europos' operos teat
ruose. Pradžią tam jis jau yra pa
daręs pernai Briuselio karališko
je operoje, gavęs tenais progą pa
dainuoti karaliaus partiją Aido-
e. 

Tokiuose ambicinguose užsi
mojimuose energingam sol'stui 
norėtųsi palinkėti kuo greičiau 
atsikratyti keleto sTarhe koncerte 
dar prasikišančių jo buvusio 
darbdavio, sovietinio dainų ir šo
kių ansambl'o, įskiepytų manie
rų. Sentimentalių dainelių 
skambus, tačiau vien paviršuti
niškai išgyventas atlikimas gali 
dažnai sukelti audringus ploji
mus gausiose estradinės publ'kos 
auditorijose. To tačiau nepakan
ka žymiai reiklesnei vokalinio 
rečitalio ar operos publikai, susi
rinkusiai pasigėrėti grynu da'nos 
i e n ų . 

Siame koncerte pasigesta bent 
Doros vieno ar kito kompozito
riaus dainų grupių, kuriose so
fistas būtų eąlėjęs kiek jsibėgėti 
viename stiliuje "r palikti atmin-

vakaro. 
Šio žymaus lietuvių skulpto

riaus darbą "Deivę - Paukštę" 
'engėjai planuoja įteikti UCLA 
Franklin D. Murphy Sculpture 
Garden, kuriame yra sutelkta vi
sos grupės pasaulinio garso 
skulptorių (Rodin, Lipschitz, 
Moore, Arp ir kt.) kūrinių. 

Ši 31/) pėdos aukš'umo V. Vil
džiūno skulptūra sukurta Kalifor-

pasiūlyti naujos pasaulio s*nt-
.arkos planą, yra per daug ap
žiojama. Veikalas ima prarasti 
patikimumą ir gelmę (jp) 

nuolat gilina, abudu profesoriau
dami Seton Hali universitete. 

Savo veikale jie išryškina da
bartinės civilizacijos krizę įr pri
mena, kad esame naujosios išva
karėse. Ir čia jie duoda naujo
sios pasaulio santvarkos planą. f 
problemas sprendžiant globali
niu mastu, sudarant pasaulio 
parlamentą ir tarptautinę jėgą 
jo sprendimams įgyvendinti, ap-

epizodinėmis rolėmis. Didžiosios! 
sio tipo part'ios yra parašytos is- j 
skirtinai žemiem boso arba vidų-j 
tlnio registro baritono balsams. 

Gausi publika svečiui solistui 
k jo akompaniatoriui padėkojo 
karštais plojimą s ir linkėjo dai
nininkui sėkmės bei ištvermės jo 
užsimojimuose. 

Nauji leidiniai 

Rašytojas Antanas Giedraitis - Gied 
ras š. m. rugpiūčio 29 d. mirė Wor- '• nrjoje, birželio mėn. Idėja kilo . 
cest*ryje, Mass., sulaukęs 85 metų iš Senosios Europos deivės paukš- ^ ' • ' "" '"" ' •""•••""••••I IMIIHIMJ 
amžiaus. Skelbiant žinią apie rašyto- c i o pavidale, nešančios gerbūvi " 

' ; " •'•"•'raa ^ ; JVO r * r ( š i deivė atkurta Dr. M. Gimbu-
tienės knygoje "Gods and God-
desses of Old Europe", Univer-
sity of California Press, 1974). 

syta rugpiūčio 31 dienos "Draugo" 
pirmajame puslapyje. 

nį ir politinį lietuvių 
bei bando formuluoti 
mus, kuriais turi vadovautis lie-

LIETUVOS 
REFORMACIJA 

IR JAV 
'Atkel ta- i š 4 pusl.1 

genocidą d y n e ^ 4 2 p s l ^ - P r i e r e n e s a n s o i r 

"'* , .humanizmo mes turime iš esmės 
nurocty-!*.., , ,_.. * ,. . 

šiitą priėjimą, tačiau kelias \ re-
tuviai Lietuvoje, kad kiek galint h ? * ! ^ . . l r h « m a ™ m 3 DLK ku-
sėkmingiau garėtu priešintis oku-į n §ai*st lJ°J d a r ™ v i e ™ atžvil-
panto siekimams ir kad neleistų! ' " - ' " " y n u7 ' ~ X 

okupanto klaidinamiems silpnie
siems lietuviams tapti savo tau-

• AUŠRA. 1975X-1977.n.l6, 
Lietuva. Išleido Akademinės 
skautijos leidykla 1977 m. Chi
cagoje. Redagavo ir vardų rodyk
lę parengė Jonas Damauskas. 
Copyright 1977 by Akademinė 
skautijos leidykla, 8913 S. Lea-
vitf S t , Chicago. 1L 60620. Ti
ražas 750 egz. Spausdino V. Vi-
jeSio spaustuvė Chicagoje. Lei
dinys 222 ps!., kaina 5 "doL, gau
namas ir "Drauge". 

tos kenkėjais". 

Visa tai negali nejaudinti ir 
i išeivijos, tik ne pamokant tėvy-
įnėįe likusius, kaip vienu ar kitu 
atveju jie turėtų elgtis, o rūpi
nantis, kaip didžia drąsa ir rizi
ka jų sukauptą medžiagą paskelb
ti Vakaruose. "Aušros" išleidimu 
Akademinė skautija padarė jau 
ne tik skautišką gerą darbelį, bet 
didelį ir labai vertingą darbą. 
Tebūna visų pareiga dabar iš 

kaip pastebi Karosas, "Renesanso 
ir humanizmo idėjų veikiama 
Lietuvių tauta (čia jis turi gal
voje Stryjikovskį ir Kojalavičių) 
nukalė idėjinį gink'ą, kuriuo sėk
mingai atremdavo lenkų argu
mentus apie lietuvių menkaver
tiškumą" (45 psl.) (Girdėti, kad 
Kojalavičiaus studijoms yra atsi
dėjęs V. Liulevičius, nuo Koja
lavičiaus mirties 300 metų sukan
ką šiemet). 

LIKIMINĖS DABARTIES 
PROBLEMOS 

Gerald ir Patricija Mische, vy 
ras ir žmona, parašė ilgą studi
ją "Tovvard a Human World Or-
der", kurią šiemet išleido Pau-
list Press (420 psl., 2.95 dol. ki-

žų ar'jonas S. Przypkovvsky, para
šęs apie 1650 m. pagarsėjusį vei
kalą lotymr kalba apie Bažnyčios 
atskyrimą nuo valstybės. Jo idė
jomis persiėmė anglų filosofas 
John Locke, kurios vėliau buvo į-
rašytos JAV konstitucijon (131 
psl.). Tai būtų Lietuvio įnašas 
JAV dvasiai, jei tai būtų galima 
įrodyti. Žinoma, mūsų šimtme
tyje lietuvišką dvasią JAV liudi
ja apie 120 lietuviškų katalikiš
kų parapijų, kurių Karosas nemi
ni. Bet tai yra, iš dalies, supran
tama, nes jo knyga yra Lietuvos 
reformatų sinodo Tremtyje leidi
nys ir, matyt, nelaiko savo už
daviniu išeiti plačiau. V. Bgd. 

į WAGMER and SONS i 
TYPEWRrTEBS, 

ADMNG MACHINES 
AM) CHECKWRITEBS, 
Nuomoja, Parduoda, Taiso i 

'Virš 50 metų patikimas jums j ; 
patarnavimas. 

Phone — 581-4111 
g 3619 S. Pulaski Rd., Chicago : 
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MAROUETTE PHOTO 

SUPPIY 
i 

KEIKME.NYS FOT0GRAFAM> 
IR MĖGĖJAMS 

Oaag sutaupysite, pirkdami 6ia 
Jų r«kineni«. Pasinaudokite pa

tus rutmeois ypatingai 
POimi idbaigtii fato 
^tarnavimAi. Atidaryta pirmad. 
fr ketvirtad. vakaraii iki 9 vai 

3314 West 63rf Street 
TeL — FRospect S-8S98 

Jr 
NAUJAUSIOS KNYGOS, 
GAUNAMOS "DRAUGE" 

f'no jspūdž-'o. Pirmoji koncerto Kaip žinome, šalia ledus pra-
dalis susidėjo iš rTėšimties pavie- aužusios Lietuvos Katalikų Bažny-
r)hx dainų. Prarfė'a anonimne $03 Kronikos Šiuo metu okupuo-
"Kur tas šaltinėlis" ir abejotino ^ t Q j e Lietuvoje jau yra ir daugiau 
t'audiško originalumo "Tur6f lai
velis plaukia", prie kurių muzi- J ų tarpe labai ryškią vietą užima 
kinio apipavidalinimo net pats 

pogrindyje spausdinamų leidinių. 

"Aušra", kurios lig šiol laisvuo-
torrrpezrtorius (ar kompozitoriai) Įsius Vakarus yra pasiekę 6 nu-
ne*ifyžo padėti savo vardo. To-Įmeriai. Juose paskelbtoji medžia-
liau sekė populiarios J. Taliai-! ga buvo ir yra dalinai arba ir 
KeljSšos, J. Gruodžio, S t Šimkaus tvisa persispausdinama čionykštės 
ii M. Petrausko dainos. Baigta gi 
grynaf estradrae V. BluSaus "Au
te, fcerž<*Hw ir visame pasaalyje 
»4K> efteros faljūnų iki Veneci
jos laivelių irkluotojų mrtbinuo-
tomis itališkomis F. Tosti ir G 
Biccio serenadomis. Tokia prog
ramos sliktis labai pasunkino 
klausytojui seskfaryfi kiek vfe-
ningesnę 

mūsų periodinės spaudos dau
giausia "Draugo". Tačiau gaba
lais paskelbti ir ne iš karto 
skaitoma tekstai lieka gana ne
palankus vienalaikio ir beniro-
jo vaizdo susidarymui. Todėl 
Aka^emfflė skautrja pirmuosius 
penkis pogrindinės "Aušros" rtn-

Tarpe mažiau išryškintų ano 
laikotarpio temų, 'reikia laikyti 
Anglijos Kromvelio didelį dėme
sį DLK. Iš jo yra atsiradęs ir 
lietuviškų biblijų leidimas Ang
lijoje ir Kromvelio kišimasis i 
Bohdano Chmielmckio sukilimą. 
Tuos dalykus Karosas trumpai 
sumini (82 ir 92 psl.). Bet būtų 
patartina kam nors iš jaunų lie
tuvių istorikų pastudijuoti Krom-
velį lietuvišku požiūriu. Tam da
b a ' būtų geros sąlygos. 

_ Kalbant ąpię, LįeJuvos.. kultūrjb.: 
nius santykius su Anglija ir per 
ją su JAV, vertas dėmesio yra Bir-

Karto susipažinti su penkiais 
"Aušros" numeriais ir galvoti 
apie šios, leidinio pakartojimą 
anglų kalba. 
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FLORIDA 
St. Petersburg 

THE FARGO MOTEL 
19810 Gulf Boulevard 

Treasure Island, 
St Petersburg, Florida 33706 

TeL (813) 360-0878 
Motelis yra prie pat Gulf of Mexico 

kranto pačiam centre Treasure Island. 
Gražiausias pajūris. Miegami kamba-

vem ir aparta'mentai. Spalvotos Čabte 
televizijom. 

Aplinkui restoranai, naktiniai klu
bai, žvejojimui vietos, golfo ir teniso 
aikštes, bažnyčios, krautuves, ir t. t 

SavMnka! lletmrtal, maloniai kvie
čia visos apsaankytL 

Alfonsas a> Terese Žebertavičiaf 
ttlIUMKIIIIIIIIItlMIlIlIlHIMIIIIIIIIIIIIUIlIt) 

t 
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f %t*%~mcį T 

meilus dabar išieido vienoje kny-
įuomonę ap e sofi^o^gafe. RedaktorfetJs Jono Dainai*;-

gffertfos balsimu* bei meninius Į ko gale knygos duodama Va-rdų 
sugebėjimus. Šiame šiupinyje!rodyklė dar labiau skaitytojui pa-
gie<fHa gfe&timi s«sVito vien g4-f«feda susigaudyti, reikalui esant, 
Iiai Uetuvgkoii Gruodžio "fok^ siaubingos dabarties istoriniuose 
Jcarvute" ir retokai Ismofoj tet&tmsliicivose. 
rers^ofe prdfma Šimkaus "frfcr-1 ^ ^ p r a tarmėje, be kita ko, 
guže e brangt , kunose Dauno- s a k o m a . ( < R u s ų ^ u p u 0 t 0 J - e j j e . 
ras, kaip ir daugelis b t ų j a u po- t u v < ) J ė Lietuvos Katalikų 
kario metais Lietuvoje išmokusių B a ž n y č i o s Kronikos' 1975 m. pra-
damuoti, parode jrrazią N t a * ^ • c ^ ) k a d i r nereguliariai. 
ka tarseną, tvarkinM bako a p - j n a u j a s ^ „ ^ ^ 5 leidinys 'Aušra". 
vaMyraą ir nuoseklų muzikines į k u r i o s ^^e\bt^ medžiaga bū-
Mfeties vystymą. Tai tvirti P*> U ^ ž jn o t ina visam Uisvayira 
griniai ant kurių rūpestingu to- p a s a u Į i u i f ^ a ž i a i Setuvi&ai gei-
femesmu aVbu u patirtimi ga«- ^ - ^ j r t i e m S j kuriems ripi l i e -
a t tikėtis pastatyti rimta daini-
. inko karjera 

Antroje koncerto dalyje R'car-
das> D a « n o r w alfcicfemfltttf Wir-

tuvos Slaisviniroas. [...] Kai L. 
K- B- Kronika dd'jgiausia duoda 
žiriįį anig okunuąto^ Ljetuvos re> 
ffg3f!io g^eflfmS persekiojimą, 

klngai ir taisyklingai padainavo 'Aušra' informuoja apie kultūri-lj 

AMERICAN TRAVEL SERVUS BURUU 
9727 So. Westem Ays^ Chicago I r tu*. 81143 

Tai.— (312) 2M-9787 
I M R YRA VTETV I L I E T U V 4 SEKAZsčlOSK GRUPĖSE: 
Tlugsėje mėn. 26 dienąj, spalio mėn. 10 ir spalio mėn. 17 dienoirus — vienos 
sreraftės kelionės. Kaina nuo $859. (ii Chicagos pridėti pric kainos $121.) 

NAUJI SKRIDIMAI (CHARTERS) 1 VILNIŲ SU F ^ N AJt tJOLAN 
UttSTUVAIS I s N E W YORKO: Kama nuo W»M. 
Išvykimo d a t o s : 1977 m. — lapkričio mėnesį 1SČ0 -~ vi»irio, kovo 

ir balandžio mėnesiais. 

Kalčdinė kelionė GRUODŽIO mėn. 20 dieną — 2 savaičių (Maskva, 
Vilnius, Ryga) $1138.00. 

Kelionė j Sv. Žemę ir Graikiją — lapkričio mėn. 11 dieną — vadovaujama 
operos solisto Algirdo Brazio; kaina $1174.00. 

Prre visų aukščiau mmėtų grupių galima j u n g t a S vigų kitų Amerikos 
ir Kanados miestų su papildomu mokesčio. 

(Priee* are based on double occupancy and ar© tubjfct to "J>in|Į »aa/ot 
government approvalj. 

Ta!r. pa t rmrduodame akrkiimus (charters) iž Ctitt'aĮ^rt } Los Ang^tti — 
kelionė į vwsą fa lą S89.00. 

SAUJA SKATIKŲ. Premijuotas romanas 
Kazys Almenas, 249 psl. 

PUTINAS MANO ATSIMINIMUOSE 
M. M. Mykolaitytė-Slavėniea*, 452 ptl. 
Kietais viršeliais 

NAUJŲJŲ LAIKŲ LIETUVOS ISTORIJA, I t. 
Pranas Čepėnas 
543 psl., kieti viršeliai 

BASTŪNO MAISTAS 
Bronys Raila 
4§9 psl., kieti viršeliai 

MINTIS DIALEKTINIAME ŽAISME 
FeUksas JueevfiŠos 
233 psl. 

PENSILVENIJOS ANGLIAKASIC LIETUYA 
Vladas BOtėnas 
343 psl., Meti viršeliai 

MIGUEL MANARA. $ešh| v^flumų misterija 
O. V. MUaitas, M psl. 

DEBESYS IR PROPERŠOS. Bananas 
Petras MemBtas, VM 

LKB KRONIKA, IH d, 424 
Ceti viršeliai 
Minkšti virsaHai 

ALKANA KELIONE, 
Kazys Bradanas 
115 psl., kieti virieHaJ 

VIENOS AISTROS ISTORIJA. 
Migelis de Unamuna, OI net 

TRYLIKTOJI LAIBA. Paakopjm] pynė jaunimo! 
Juozas Toliušis, 254 fjgL 

BROLIAI PRADEKTM 
Benvenutas Ramanauskas, O/^-M.. 272 pal. 

NAMŲ IR ARTIMIAUSIOS APLINKOS 20OYN&US 
Rimas Černius, 75 psl. 

MERGAITE Iš GETO. Romanas 
R. Spalis, m. 1975 m., SIS pat 

LIETUVIŠKAI—PORTUGALICKAS 20OYNAS 
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DARBAI IR 2 Y 6 I A I 
Darbo dienos proga pravartu 

pakalbėti ir apie darbingus lie
tuviškus ir nelietuviškus žygius. 
Juk darbo diena skirta ne darbui, 
bet pameškeriojimui, pabaliavo-
jimui, kad, taip sakant, liežuvis 
nebūtų be darbo. Darbo dienos 
savaitgalis yra reikšmingas ne 

rašyti ir dar prašyti pinigų. Jei 
duosi, tai kur tas knygas dėsi. 
Tiesiog siųsk draugui Aminui į 
Afriką. 

ATEITININKŲ AKADEMIKŲ 
SĄJUNGA? 

"Naujos sąjungos steigimas 
man primena sūnų, kuris, turė
damas savo kambarį tėvo name, 
dar prašo, kad jame iš kiemo 

Vis dėl to manoma, jog ge- \ pusės prie namo pristatytų ats-
riausia, kad visi darbai ir žygiai kirą kambarį su privačiu įėjimu". 

tik tam, kuris pas kokį ameriko
ną ar pusiau amerikoną projek
tus daro ar šiaip geležį pjauna, 
bet reikšmingas ir mūsų lietuviš
kam pasauliui. Juk visi vakarai, 
baliai, susirinkimai ir visos kovos 
yra ne kas kitas, kaip didieji dar
bai ir žygiai. Mes veikiame, kad 
paliktume pėdsakus ir baliais, 
prakalbom ir rezoliucijom, apie 
kurias net patys jų rašėjai prieš 
kiek laiko nelabai meiliai prasi
tarė. Girdi, jos tik pageltusios 
šakos, taigi reikia veikti, kad 
kiek pažaliuotų. O ruduo tikrai 
vertingas laikas tam darbui, o 
Darbo diena tam visam apmąs
tymui. 

Darbų, jei nėra, tai reikia jų 
prasimanyti. Svarbiausias darbas 
yra mūšis už Lietuvą. O tų mū
šių vis nemažėjo, taigi nemažė
ja ir darbai. O jei mažėja, tai 
darbų reikia išgalvoti, tam juk 
ir Darbo dienos skiriamos. 

Švietimo tarybos vadovas žybt 
ir iškepė naują sumanymą, mū
sų vargšų vaikučių gelbėjimui. 
Ką ten tie mūsų Rimukai ir mū
sų Audrutės vargsta tose litua
nistinėse mokyklose. Kam jie 
vargšeliai taip ilgai tos lietuvių 
kalbos mokosi, tegu jau tą mokslą 
kiek aptrumpina tie beširdžiai tė
vai ir mokytojai. Tikras vargšų 
vaikučių lituanistinių kankinių 
gelbėjimas. 

Kultūros tarybos pirmininkas 
jau kiek seniau išsitarė, kad nie
kai iš knygų, esą "investionuo-
dami stambias pinigų sumas i 
naujus leidinius, turim būti ne
papratai apdairūs*'. Kaip žinoma, 
visai teisingi sumanymai. Inves
tuosi pinigus f knygas, ir nebe
liks jų kokiai reikalingai kelio
nei ar kokiam suvažiavimui. O 
tos knygos stovės, gulės ir pa
galiau dar gali kas nors sugal
voti pasiskaityti ir kitam parody-
voti pasiskaityti ir kitam parody
ti. Tikras WM gaišinimas, kai 
visokie darbatJaukia. Dar ko ge
ro tie leidiniai atsidurs į kokias 
amerikiečių bibliotekas, tai ką 
ten vargani lietuviški kūriniai ša
lia milžiniškų tomų kentės, anot 
poeto Aisčio: 

Prie didžiulių tomų, 
prisiglaus knygelės, 
Joms tenai bus ilgu, 
Joms ten liūdna bus. 

Na, o jei būtų pinigų, anot 
kultūros vadovo, tai būtų jau ki
tas reikalas. Jis paimtų, ir užsa
kytų viekalą apie Lietuvą ne ko
kiam ten raštininkėliui lietuviu:, 
bet Leon Uris, tautiečiui iš Iz
raelio. Ką ten koks biedniokas 
lietuvis intelektualėlis gali pasi
rodyti. 

Darbai ir žygiai mūsų visos 
veiklos svarbiausieji faktoriai. Ir 
jei jau kas sugalvoja naujų žy
gių ir naujų darbų, tą reikia gar
binti, nes, nieko neveikdamas, 
dar gali sugalvoti kokias knygas 

baigtųsi, kaip ir ligi Šiol, salėse. 
Susirinkimėlis, Tezoliucija, paga
liau banketėlis. O tų dalykų la
bai apstu, ir niekas dėl to aša
rų nelieja. Taip dirbant vis reikš
mingus darbus, anot B. Pavaba-
lio: 

Jie kokią ŠVentę kas 
aplaistys 

• . 
• - • Išgerk po tuziną išsyk, 

Tiktai nebūk tu Jonas Aistis 
Ir jokių knygų nerašyk. 

Taigi švenčiant Darbo dieną, 
miela pasikalbėti apie darbą ir 
žygius, kuriuos mums mirtingie
siems planuoja vadai. Visiems 

— Ar daug, sūnau, mokykloj išmokai? 
— Ne, nedaug, rytoj vel turėsiu eiti. 

IŠ MOKYTOJŲ STOVYKLOS OFICIOZO DAINAVOJ 
"DAMOKLO KARDO" 

Kas skaito, rašo, 
Pinigo prašo. 

naudingi darbai ir žygiai, bet 
mąstymai tai jau ne, anot mi
nėto Pavabalio: 

Blogai visiems, kurie daug 
mąsto: 

Tad, broli, tolinkis nuo 
rašto. 

"Nebandžiusis rankiniu būdu 
mušti sviestą, negali įsivaizduo
ti, koks tai sunkus ir įkyrus dar
bas. Muši, muši, ir nėra galo. 
O kai pasirodo gabalėliai, reikia 
juos išgaudyti ir gerai suspausti 
į kietą gumulą. Tik tada jau 
bus sviestas. Tai vis ne varlės 
protui ir jėgoms". 

J. Sakalas, 
Vokietija 

Vincas Kolyčius 
KAS YRA SENAS 

'Akademikų Sąjunga nereika
linga. Jaunieji į sendraugius ne
įsijungia ne dėl to, kad sendrau
giai jiems 'per seni' ar neįdo
mūs, bet dėl to, kad jie patys yra 
ir seni, ir neįdomūs". 

Dr. K. Keblys 

APIE L. NAMU VALDYBA 
LONDONE 

"Na, ir suprask, tėvai, ką no
rima pasakyti. Man atrodo, kad 
valdyboje yra užtenkamai asme
nų ir kurmiais pabūti, —ir kal
nus pamatyti". 

M. Bajorinas 

KAI DAINAVOJ SUSmNKAM 
PO METŲ, K I T Ų . . . 

Su jaunuoliu 

— Žiūrėk, ar pažįsti tą galvą? 
— Pažįstu, bet kad pernai jo 

galva buvo kur kas žemiau. 

Su vyresniuoju 

— Žiūrėk, ar pažįsti tą galvą? 
— Pažįstu, bet kad jo galva 

pernai buvo kur kas aukščiau. 

MES SENIAI JI ĮVERTINOM 

Televizijoj matėm ištraukas, 
kaip moterys, mesdamos į šiukš
les visas kovas už lygias teises, 
alpo, žvelgdamos į vyrą Elvis 
Preley, savo laiku pagarsintą, 
kaip kopūstus mėgstantį lietuvį 
Preslauską. Kiek teko patirti, ne 
viena lietuvė, kovojanti už mo
terų teises, dėl Elvio nemirė, ta
čiau niekas neskelbia ar kitokių 
nelaimių neįvyko. Mūsų poetai 
jau prieš divdeŠimtmetį buvo pri
pažinę Elvio reikšmę ir malonu 
konstatuoti, kad jau tada eilė
mis išreiškė merginos mintis: 

Na, ir kartais dėjus ant 
veidelio tinką, 

Į mane pažvelgus, pradeda 
kalbėt: 

— Jei mokėtum judint* taip 
kaip Presley kinkas, 

Tai tada galėčiau ir tave 
mylėt. 

Gražus pasiūlymas 

Žemaitis A Bagdonas, Br. 
Krokiui švenčiant gimtadienį, 
stovyklaustojams sušuko: "Už-
kriokim Kriokiui ilgiausių metų!" 

Ignoravimas 

Ignoravimas — pats naujau
sias metodas, vartotinas lituanis
tinėse mokyklose. Ignoravimą 
reikia ignoruoti tada, kai vienas 
vaikas jau baigią užmušti klasė
je kitą. 

J.Krokytė 

Metodų susidūrimas 

Su šaukštu, kartonine dėže ir 
sauja smėlio vaikas daugiau iš
moksta, negu su brangiausiomis 
vaizdinėmis priemonėmis. 

V. Augulytė 
Metodas mokyti suaugusius 

Pirmiausia mokau apie pirmo
sios linksniuotės būdvardžius, 
kad su kitais nesusimakalauotų. 

Septintoj pamokoj jau jie as
menuoja: "Aš esu ožys, tu esi 
ožys, jis yra ožys". Bet jie nesu-
sipyksta, nes nesupranta, ką jie 
sako. 

Br. Krokys 
Apie Vasario 16 gimnaziją 

M. Saulaitytė - Stankuvienė: 

Romantizmas 
Pirmieji romantikai buvo Ado

mas ir Ieva, kai jie buvo išva
ryti iš rojaus. Tada jie, prisiden
gę dilgėlėmis kritiškas vietas, 
žiūrėjo į saulėleidį ir ilgėjosi pra
rastojo rojaus. \ 

V. Kavaliūnas 

Skyriai 
Vargo mokykloje mokinius 

skirstėm ne skyriais, o pagal tu
rimas maldaknyges. 

J. Kaunas 
Nauji metodai 

Per pamoką mes minkėm teš
lą, kočiojom. Kol tešla iškilo, 
Skaitėm. Paskui kepėm duoną. 
Taip paįvairinom pamoką. 

Stasienė 

Ištraukos is M. čapkausko pomirtines 
knygos "Konservuotos kibirkštys" 

BRAHMSAS APIE LOPŠINE 

— Man dešimt metų truko su
komponuoti tai lipšinei, — ka
daise prasiteręs Brahmsas. 

— Kodėl taip ilgai? — teira-
vęsis knygų leidėjas. 

— Matai, ta daina mane mig
dė. 

NUDAŽYTI VARTELIAI 

— Man reikalingas galvos 
transplantas, nes savo galvą aš 
naudoju tik tada, kada man rei
kia užsidėti kepurę. 

— Titulas žmogaus nepakei
čia. Jeigu jis girtas, jį gali va
dinti net "Jūsų ekscelencija", bet 
jis neišsipagirios. 

— Skirtumas tarp žmogaus ir 
beždžionės yra tik toks, kad tie 
du žodžiai skirtingai rašomi. 

— Jeigu nežinai ką sakyti, — 
šypsokis ir niekas nesakys, kad 
esi kvailys. 

— Overtiūra yra operos ape-
taizeris. 

— Biblija Sovietų Sąjungoje 
nebūtų uždrausta skaityti, jeigu 
joje būtų pažymėta, kad Mozė 
buvo rusas. 

— Šuns ir avies uodega yra 
vienodo ilgio. Bet kodėl šuo ga
li savo uodegą užriesti, o avis 
— ne? 

— "Obuolys nuo obels netoli 
tenukris", — pasakė toks tėvas, 
kuris pastebėjo, kad jo sūnus ir
gi kvaišas. 

— Žmogus niekada negautų 
"punch in the nose", jeigu savo 
nosį jis naudotų tik kvėpavimui. 

— Aš netikiu teigimui "Su 
kuo sutapsi, tokiu pats tapsi". Ir 
aš karves ganiau, bet į karvę ne-
virtau. 
į -—Karvei uodega buvo suteik
ta, kad ja muses užmušinėtų, bet 
ne gaudytų. 

— Žuvis pranašą Joną išspjo
vė tik dėl to, kad tą dieną bu
vo penktadienis. 

"Pasakojau apie gimnaziją atvi
rai. Mes neturime šeimyninių 
paslapčių". 

Klausytojas: "O kokią algą ten 
mokytojams moka?" 

M. Saulaitytė - Stankuvienė: 
"Algos — tai slaptas dalykas. 

Apie tautinius šokius 
Lituanistinių mokyklų 

niai tautinius šokius 
šiai. 

J. Bagdonas j 
Vienybės idealas 

Australijoje buvo dvi grupės 
arba partijos: bendruomeninin-
kai ir parapijonys, o piovėsi kaip 
šunys. 

J. Bagdonas 

Kerštas 
Aš amerikiečių pavardes išta

riu neteisingai, atsilygindamas 
už tai, kad jie mano pavardę 
tardami iškraipo iki nepažinimo. 

V. Kavaliūnas 

Išnyko vyrai 
Cleveiando pedagoginius kur

sus baigė 18 mergaičių ir tik trys 
berniukai. Tai rodo, kad pasau
lis artėja prie tokio periodo, kad 
vyrai bus visiškai išnykę. 

V. Kavaliūnas 

Gimtadieniai 
Pietų Amerikoje lietuviai da

rydavo per metus tris ar ketu
ris gintadienius, kad galėtų pa
dainuoti. 

Antanas Saulaitis, S./. 

Devynerių metų mergytė at
sargiai dairėsi iš gatvės pusės 
prie savo kiemo vartelių. Tuo tar
pu atžingsniavo padoriai apsiren
gęs seniokas. 

— Ei, ponas, gal galėtum ati
daryti man vartelius? — pasitei
ravo mergytė 

— Žinoma, kad galiu, — at
sakė senasis. — Bet kodėl gi pa-

į ti to negali padaryti? 
Matai, ponas, varteliai dar 

. moki- | I a p J _ k ą t i k n u < i a ž y t i ) _ a i š . 
šoka bai- k i n o s L 

KAS ATNEŠĖ KĄ? 

—Senele, ar tu pėsčia atėjai? 
— Pėsčia, anūkėli. 
— Vaje, o tėtė sakė, kad ta

ve velnias atnešė... 

— Saulėtą dieną viskas atrodo 
gražiau. Net ir purvina kiaulė 
žiba. 

— Blaivus žmogus girtų kom
panijoje atrodo kaip idiotas. 

— Skyrybos įrodo, kad meilės 
neįmanoma užmarinuoti kaip 
kokio grybo. 

— Aš norėčiau būti voru. Jis 
suveda galą su galu, o aš —nie
kada. 

— Juo ilgesnis žmogaus kak
las, tuo jį lengviau pakarti Bet 
į kartuves nuveda ne žmogaus 
ilgas kaklas, bet ilgas liežuvis. 

— Reikia stebėtis, kad Sovie
tai iki šiol dar nepaskelbė, kad 
doleris yra jų išradimas. 

— Gamta baudžia nekant
riuosius. Vienąsyk mano kate šo
ko ant žuvelės, kuri dar tebeky-
bojo ant meškerės ir tuojau ją 
prarijo. "Kokia čia bausmė?" — 
pagal jūs paklausit. Bausmė buvo 
tokia, jog ta katė pakibo ant 
meškerės. 

— Žmogus niekada savo tem
peramento nepraranda. Jis tik 
parodo, kokį temperamentą jis 
turi. 

— Kodėl ugnies ryjikai dirba 
cirkuose? Jie galėtų būti pirma
eiliai ugniagesiai. 

— Kada kalbėtojas kalba per 
ilgai, žmonės nesiklauso, ką jis 
kalba. Jie tik žiūri į jį. Kada jis 
savo kalbą baigia, žmonės jam 
ploja ne dėl to, kad jis kalbėjo, 
bet dėl to, kad jis sustojo. 

— Asilus mes vadinam asilais 
dėl to, kad savo asiliukais*,fie 
nesako, jog juos atnešė gandrai. 

— Aš esu labai paslapitngas 
vabalas. Kada as miegu, niekas 
nežino, ką aš sapnuoju, kada aš 
atsibundu, niekas nežino, ką aš 
galvoju. 

— Tamsa yra tai, ką 
matau, kai aš užsimerkiu. 

aš 

— Gaila, bet negalima supo
etinti gramatikos. 

Henrikas Nagys 

— Iš tautinės pusės žiūrint, 
sportas nulis, zero, niekas, niČe-
vo. Bet jei bus sekantis karas, 
priešas Amerikos jaunimą kepu-
tėmis užmuš. 

J. Bagdonas 

— Nesvarbu, ką kalbi, nekal
bėk įkyriai. 

Henrikas Nagys 
— Lietuvį, nemokanti lietu

viškai, savo kalbos išmokyti ga
lima ir be ašarų! 

Antanas Saulaitis, S.J. 
— Kai šalta, aš galiu užsi

vilkti meg.rtinį, du, tris, bet kai 
šilta, negaliu nusivilkti nė vie
nos skūros. 

Henrikas Nagys 

Darbo dienos proga prisimintinas 
ir socialinis draudimas, kurio fon
dai senka 

— Avis — juokingas gyvulys, 
kadangi jos nosis didesnė už jos 
galvą. 

— Jeigu medžioklė, t.y. šau
dymas nekaltų žvėrelių, vadina
si sportas, tai skerdyklą reikia 
vadinti maldykla. 

— Bėk kiek įkerta kojos nuo 
žmogaus, kuris šypsosi tamsoje. 

. — Taksistai žino trumpiausią 
kelią į mano namus, bet kada 
jie mane veža, jie visada jį pa
miršta. 

— Kokie keisti žmonės tie kal
bininkai! Žvaigždę jie vadina 
žvaigžde tik tol, kol ji dar lai
kosi danguje, bet kada ji prade
da kristi, ji jau — meteoras. 

TURTINGAS SŪNUS^ 

— Tamstos sūnus, ponej duo
da daugiau arbatpinigių, negu 
tamsta, — tarė taksio šoferis. 

— Tai galimas daiktas. l is, 
matai, turi turtingą tėvą, -

OPTIMISTAS IR PESIMISTAS 

— Dabar bent tiek geraiį kad 
mažiau bereikia šukuoti plau
kus, — taria optimistiškai nusi
teikęs plikagalvis. 

— Taip, — atsakė benuplin-
kantis vyrukas pesimistas. — Bet 
už tai dabar jau tenka daugiau 
plauti veido — kakta aukštesnė. 

REIKALINGOS ATOSTOGOS 
— Man reik atostogų, — tarė 

banko kasininkė, — atrodau ne 
per geriausiai. 

— Niekus Šnekate, — atsakė 
direktorius. 

— Čia nebe niekai, kai žmo
nės prie langelio ima tikrinti 
mano duodamą grąžą, o ne į ma-
ne žiūrėti. 

— Pasaulio komunizmas nė
ra Bažnyčia, Maskva nėra Ro
ma. 

Carrilo, Ispanijos kom. vadas 

Baly* Pavataryft 

Darbai ir lygiai 

ROJUS IR HEROJUS 
Jau nebėr komunizmo herojų. 
Kaip kad buvo Smetonos laikais. 
Jie visi nukeliavo į rojų. 
Tiktai tu atsilikęs laikais, 
I Ameriką vis įsikibęs 
Ir pamčfffa vista jos niekybes. 

_>. to 
Taip komunistinė "Tiesa" vaizduoja itogo remontą 
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