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REIKĖTŲ PASEKTI ŠVEICARŲ 
PAVYZDŽIU

SKULPTORIUS PETRAS VASKYS

“Ežero skaisčios bangos liūlia
vo žaliu smaragdu...” — minty
se ritmingai aidėjo kadaise gerai 
išmokti žodžiai. Ir Liucernos var
pai skambėjo, lygiai kaip Mairo
nio eilėraštyje.

Buvo tai seniai. Prieš trisdešimt 
su vįršum metų. Lankiausi Švei
carijoje su ekskursija, kurias kas 
vasarų organizuodavo Kaune Vy
tauto Didž. Universiteto vokie
čių kalbos lektorius šveicaras dr. 
G. Studerus. Entuziastingas savo 
gimtojo krašto mylėtojas, jis rūpi
nosi tą grožį ir kitiems atskleisti. 
Nebuvo tai sunku, nes atšiaurūs 
Alpių uolynai, gilūs tarpekliai su 
šniokščiančiais kriokliais, o už vis 
labiau tie aukšti kalnai su snie
guotomis pačiame vidurvasaryje 
viršūnėmis, žavėjo ir stebino eks
kursantus, kurių žvilgis buvo 
pripratęs laisvai skrieti per pla
čias Lietuvos lygumas, tik ne
aukštomis vilnijančiomis kalvo
mis paįvairintas, ramiai tekan
čiomis upėmis upeliais išvingiuo
tas.

Bet Šveicarija buvo mums ne 
tik aukštų kalnų šalis, o taip pat 
ir legendarinio Viliaus Tellio, ku
rio didelė laisvės meilė žavėjo 
mus dar mokyklos suole iš Vin
co Kudirkos verstos Schillerio 
dramos puslapių. Panašų prisiri
šimą prie laisvės, gimtojo kraš
to meilę, o ypač uolų pilietinį 
pareigingumą savajai valstybei 
jutome ir Viliaus Tellio palikuo
nyse.

Daug metų praėjo. Daug bu
vo po to keliauta, matyta, išgy
venta. Andai stebinę Šveicarijos 
kalnų įspūdžiai ilgainiui išblėso. 
Betgi giliai įstrigęs išliko, bent 
man, vienas ryškus šveicarų pi
lietiškumo prisiminimąjį.

Buvo šveicarų tautinės šventės 
diena, rugpiūčio 2-ji. Lankėme 
Berno miestą, Šveicarijos sostinę. 
Mus priėmė kažkuris ten aukš
tas pareigūnas, o po to buvome' 
pakviesti dalyvauti tautinės šven-l 
tės iškilmėse, kurios įvyko miesto 
aikštėje priešais senovišką gotinę 
katedrą. Mums buvo rezervuotos 
garbės vietos, o oficialusis kalbė
tojas paminėjo svečius iš tolimos 
draugiškos Lietuvos. Mūsų vardu 
atsakė a. a. prof. Albinas Rimka 
savo būdingu, lyg kiek pavargu
siu flegmatiko balsu. Iškilmių de
talės išdilo iš atminties, bet gerai 
tebeprisimenu gražų būrį jaunuo
lių, atskirai susodintų, kurie bu
vo iškilmingai paskelbti tapę pil
nateisiais (ir pilnapareigiais)1 
Šveicarijos piliečiais. Rodos, ir a- 
titinkami pažymėjimai buvo 
jiems įteikti.

Ir šmėkšteli dabar po dauge
lio metų mintis, ar negalėtume 
ir mes pasekti anuo gražiu švei
carų papročiu. Čia išeivijoje tu
rime Lietuvių Bendruomenę, ku
ri stengdamos jungti visus lietu
vius, ypač rūpinasi įtraukti savo 
veiklon jaunimą ir ragina 18 
metų sukakusius dalyvauti tiek 
LB apylinkių valdybų tiek ir vi
sos krašto tarybos rinkimuose. Ar 
nebūtų gera, pvz. minint Vasario 
16, sukviesti į iškilmes 18-mečius 
jaunuolius ir juos oficialiai pa
skelbti pilnateisiais LB nariais. 
Gal ta proga ir atitinkamus raš
tus jiems įteikti. Tiesa, kai kam 
tai gal pasirodys nereikalingos 
ceremonijos. Gal būt. Bet antra 
vertus, imlesnį įspūdžiui jaunuo
lį tai gal labiau paskatins įsijun- 
ti LB veiklon. Tada ir tokios iš
kilmės būtų prasmingos. LB va
dovybei reiktų apie tai pagalvoti.

J. Vtn.

BALYS RAUGAS

Ne per seniausiai skulptoriui 
Petrui Vaškiui sukako 50 metų 
amžiaus, o š. m. rugpiūčio mėn. 
26 d. įvyko ir jo kūrinių jubilie
jinė 20-ji paroda, kurią skulp
toriaus pagarbos ženklan globo
jo dvi kaimyninės LB apylinkių 
valdybos — Fhiladelphijos ir 
pietinės New Jersey.

Petro Vaškio amžiaus sukak
tis ir jo kūrybos 20-ji paroda 
suteikia gražią progą skulptorių 
Petrą Vaškį išskirtiniau pami
nėti, nes jis priklauso tiems mū
sų kūrėjams, kurie su savo ta
lentu yra išplaukę tolėliau į pla
tesnius vandenis, j tarptautinius 
horizontus, bet vis tik visa sa
vo esybe tebėra su mumis, savo
je bendruomenėje. Skulptoriaus 
P. Vaškio kūrybiniai laimėjimai, 
pelnyti pripažinimai bei asme
niška sėkmė neišjungė jo iš lie
tuvių bendruomenino gyvenimo: 
visą laiką jis tebėra savųjų tar
pe, besisielojąs lietuviško gyve
nimo rūpesčiais ir dažnais atve
jais nuoširdžiąi talkinąs įvai
riems darbams, nevengdamas 
įvairių įsipareigojimų bendruo
siuose lietuvių interesuose. Dėl 
šių ypatybių jis mums yra ne
paprastai brangus. Dėl to jam 
Philadelphijos ir pietinės New 
Jersey lietuviai š. m. rugpiūčio 
mėn. 26 d. parodė daug pagar
baus dėmesio, rengdami ir ap
lankydami jo kūriniij parodą. 
Ta proga formaliuose pareiški
muose buvo pasidžiaugta, kad 
surasta tinkama ir graži forma 
ir galimybė Petrą Vaškį prisi

minti ir pagerbti jo amžiaus 50- 
tyje.

Petro Vaškio biografiniai 
bruožai

Gimė 1921 m. sausio bėn. 1 d. 
(Ne 1911 m., kaip kad Lietuvių 
Enciklopedijoje įrašyta) Mosė
dyje, prie Kretingos. Mokslo no
rai pasireiškė anksti, bet vidu
tinioko ūkininko šeimoje buvo 
tiek rūpesčių, kad Petrukui nuo 
didesnių įgeidžių teko atsisaky
ti: pasirinkęs sodininkystės - 
daržininkystės sritį, įstojo ir 
baigė Kauno Fredos sodininkys
tės - daržininkystės mokyklą ir 
tuojau išlaikė egzaminus į Kau
no Taikomosios dailės institutą, 
kur keramiką studijavo pas 
skulptorių Kašubą, šį žygį pa
skatinančiai veikė ir tėviškės 
kaimynystėje išaugęs ir jau pa
garsėjęs dail. A. Galdikas, ku
rio imponuojanti asmenybė ir 
įspūding’i kūriniai jaunąjį Pet
ruką magiškai traukė į meno 
kelius. Teigiamai paveikė ir so
dininkystės mokslas. “Mokslas 
apie augalą, jo lapą, žiedą”, — 
kartą pasakojo skulptorius, — 
“kažkaip plačiau pravėrė akių 
žvilgį, išjudino iš širdies gelmių 
kažkokią nenumaldomą trauką 
į meną”...

Jo studijų metai buvo sun
kūs: pasaulinis karas jau buvo 
prasidėjęs, o Lietuvą netrukus 
užgriuvo ir bolševikmetis. Jauną 
Meno instituto studentą P. Vaš
kį tai veikė labai slegiančiai. 
Neapykanta okupantui jį nuve
dė į pogrindžio rezistenciją, o

Skulptorius Petras Vaškys prie vienos iš savo vazų

greitai ir į NKVD kalėjimą. Bet 
prasidėjęs vokiečių - rusų karas 
jį entuziastingai įrikiavo į par
tizanų eiles su viltimi, kad galės 
gyventi ir kurti laisvoje Lietu
voje. Deja, tik ką baigus Meno 
mokyklą, raudonajai armijai vėl 
besiveržiant į Lietuvą, teko 
trauktis į degančią Vokietiją, 
iš kurios tarytum kažkokios jė
gos stumiamas intuityviai, be 
kalbos žinojimo ir be cento ki
šenėje, Petras Vaškys veržėsi į 
Italiją, kurios dailės meno švie
sa amžiais viliojo veržlesniuo
sius pasaulio menininkus. Toji 
trauka Petro Vaškio širdyje bu
vo jau sužadinusi stiprų norą; 
laužtis į meno aukštumus.

Petrui Vaškiui Italija pradžio
je nebuvo vaišinga: nei mokyk
los durys svetingai atsivėrė, nei 
prie sotaus stalo sodino: vargas 
ir pusbadis buvo jo pirmųjų die
nų Italijoje palydovas. Visa tai 
jam, pagaliau, ir nebuvo jokia 
staigmena: Italijos pokario me
tai buvo sunkumais nužymėti, ir 
pats Vaikys nuo pat pirmųjų, 
mokslo dienų buvo pratęs nepri
tekliams tiesiai į akis žiūrėti.

1945 metais P. Vaškys įstojo 
į Florencijos skulptūros mokyk
lą, kurią baigęs, 1947 metais pa- i 
teko į Romos Karališkąją meno 
akademiją. Ryžtas apvainikavo 
pastangas garsiosios Romos mo-Į 
kyklos diplomu. Studijas jis bai-i 
gė pirmuoju. Tai liudija ir pir
moji Romoje paroda, kurio
je jis dalyvavo, gaudamas už 
savo kūrinį "Mo'ervs po kry
žiumi” antrąją premiją. Tai. at
rodo, juo reikšmingiau, kai ži
nai, kad anoje parodoje buvo 
išstatyta net 3,000 įvairiausių 
menininkų darbų.

Šitaip tvirtais žingsniais pra
dėjęs meno kūrybos kelią, Pet
ras Vaškys tvirtai juo tebeina 
ir šiandien. Antroje Novaros 

i nes čia gan didelėje italų kolo- 
i nijoje, menu alsuojančiame 
Amerikos didmiestyje, atrodė, 
bus vietos ir jo talentui reikštis

I Bet pati pradžia kietai išbandė 
jauno skulptoriaus viltis: dar 
nežinomam vardui čia pragyven
ti iš individualios kūrybos be- 

! veik neįmanoma. Tik taikoma
sis, komercinis menas gali už
tikrinti kasdieninę duoną. Ta- 

| čiau šitokiam bizniui pradėti 
i reikia daug sumanumo, apsuk
rumo, energijos. Norint šia 
kryptimi prasimušti, nugalėti

1 sunkumus, pirmiausia tikram 
menininkui reikia nugalėti patį 
save, reikia paaukoti dalį savo
jo “Aš”.

Petras Vaškys, pajutęs ame
rikietiškų sąlygų reikalavimus 
menininkui, pažinęs aplinką, su
ėjęs į sąlytį su atskirais meni
ninkais, pradėjo vėl mokslą, t. 
y. pritaikomojo meno pažinimą 
amerikietiškose sąlygose: pora 
metų praleido dirbdamas ir kar
tu mokydamasis akmens pamink
lų, granįto, porceliano, kerami
kos apdirbimo srityse. Praplė
tęs žinias, 1953 m. Philadelphi
joje įsirengė studiją, ją pavadi
nęs "Petras Molds”, ir kurį lai
ką gan sėkmingai vertėsi. 1956 
ni. gavo instruktoriaus darbą 
Philadelphijos Meno muziejaus 
mokykloje, vėliau pakeitusia 
vardą į Philadelphijos Meno ko
legiją. (Philadelphia.College of 
Art.)

Pakėlęs kietą menininko nau
jakurio dalią, gan sėkmingai 
pradėjo pramoninio meno eks
perimentus. Nors pati “komer
cija” niekad jam nebuvo prie 
širdies. Bet žinia, kad šioje sri
tyje išmanančiam ir norinčiam

\Ilki H ’ pq| i

parodoje jam teko ir parodos 
organizacinio darbo nemaža da
lis. Dėl to jis galėjo toje paro
doje sudaryti net atskirą lie
tuvių grupės skyrių.

1949 metų rudenį skulptorius 
P. Vaškys, jau gerai pažinęs 
Italijos meną, įgijęs itališkos 
mokyklos patirtį, tvirtai paju
tęs savyje skulptoriaus brandu
mą, išvyko į JAV. Jo noras bu
vo apsigyventi Philadelphijoje, |

Petras Vaškys Vaza (nuotr. K. čikoto)
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sustiprinti panaudoja savą spe
cialią techniką odos porų išga
vimui.

Šis Vaško muziejus yra tikrai 
graži skulptoriaus P. Vaškio ta
lento atestacija net jau ir dėl 
to, kad jam čia teko varžytis 
su daugeliu varžovų.

20-ji kūrinių paroda

P. Vaškio paskutinioji (jau 
20-ji) jubiliejinė kūrinių paro
da, globota ir rengta Philadel
phijos ir pietinės New Jersey 
LB apylinkių, įvyko š. m. rug
piūčio mėn. 26 d. gražaus Cam- 
fcridge, N. J., ežerėlio pakran
tėje. ši vienos popietės paroda 
su žodine programėle buvo skir
ta skulptoriaus P. Vaškio am
žiaus 50-čio sukakčiai pagerbti.

Parodoje buvo išdėstyti 62 
darbai, pradedant patraukliais 
midaus gertuvėliais, grakščiom 
žyakidėm, stilingais ąsočiais, 
puikiem lėkštėm, žaviom vazom* 
ir baigiant didžiuliu 6 pėdų ab
straktu.

Žiūrėdamas į jo darbus, mąs
tai, kad daug ką iš jų galima 
panaudoti su pasigrožėjimu 
praktiškam reikalui. Jo puodu
kai, žvakidės, lėkštės iškilmin
gesniais momentais gali būti 
naudinga, praktiška, bet kartu 
labai puošni priemonė momen
tui paryškinti. Bet jau jo vazos
— ne. Net gėles merkti, kaip 
kad kai kas išsitarė, į jas būtų 
nejauku; jo vazos varžosi su pa
čių gražiųjų gėlių grožiu. Vazos 
dopiinavo savo gausa ir šioje 
parodoje. Jos tikrai sudarė žiū
rovui įspūdį, kad P. Vaškio stip
rybė yra vazose. Jos yra tikra 
ta žodžio prasme dekoratyvinės, 
gal būt, be konkurencijos. Jų 
dydžiai įvairūs, o išvaizda viena 
nuo kitos kontrastiškai skirtin
gos: vienos paplotos, kitos iš
kreiptos, dar kitos palenktos, 
bet visos pagaunančios akį ir 
jausmą apvaldytų linijų grakš
tumu. Jos visos tikrai gražios.

Čia išreikštas įspūdis yra as
meniškas rašančiojo šias eilu
tes. Kadangi ir šioje parodoje 
da’is buvusių darbų buvo ir 
priešpaskutinėje parodoje, ku
rios kritišką specialisto vertini
mą yra davęs dailininkas ir me
no kritikas K. Žoromskis, šia 
proga verta jį čia pacituoti: 
“Vaško vazos nebėra tik vazos 
kuriai nors praktiškai paskirčiai
— jos paverstos skulptūromis, 
kurios turi teisę būti užkelia
mos ant pjedestalo, nes jos 
skamba savita ritmo muzika, 
kaip ir kiekvienas vaizdinio me
no kūrinys. Mums žinomą va
zos formą Vaškys nepalieka ra
mybėje. Jis ją arba lengvai pa
baksnoja, įduobdamas jos šonus, 
rodos, labai nežymiai, bet taip 
jautriu tikslumu, kad toji tuo
jau keičia savo natūralias for
mas į naują ir pilną netikėtu
mų formą. Dar dažniau jis jaut
riai niuansuotais tonais ją su
skaldo į naujus šviesos ir spal
vos žaidimo pavidalus, artėjan
čius prie modernios skulptūros 
reikalavimų. Kartais jo vazos 
atrodo kaip abstraktūs paveiks
lai, kartais kaip koks vabalas, 
pilkoji bitelė ar ilgasnapis grau
žikas. Vienos , iš jų kyla į aukš
tumą, kitos į platumą, bet visos 
jautriai kilmingos”. (AIDAI, 
1968 m. Nr. 3.)

Kūrybingajam skulptoriui Pet
rui Vaškiui, persiritusiam per 
50 m. amžiaus, tenka nuošir
džiai linkėti gražiausios ir kū
rybingiausios ateities.

(Atkelta Iš 1 psl.T 
gali atsiverti “aukso aruodai’', 
o jau mažų mažiausiai bent šei
mai tai gali užtikrinti baltesnę 
duoną, šitai sugundė Petrą Vaš
kį išeiti j biznį, į varžybas su 
kitom panašiom dirbtuvėm.

1966 m. liepos mėn. 8 d. žmo
nos Julijos mirtis skaudžiu smū
giu palietė Petrą Vaškį. Nuo 
tada jis pradėjo nutolti nuo 
pramoninio meno, daugiau laiko 
pradėjo skirti savęs išsakymui 
skulptūroje, vazose, dirbdamas 
su moliu ir vašku. Gavęs dau
giau pareigų Philadelphijos Me
no kolegijoje, savo dirbtuvę per
organizavo į erdvią studiją.

Praeitais metais Petras Vaš- 
kys buvo pakeltas į profesorius, 
o nuo šių metų mokslo pradžios 
jis eina skulptūros ir kera
mikos departamento vadovo pa
reigas. Padidėjęs darbas ir at
sakomybė kolegijoje jo kūrybi
nių užsimojimų nesumažino: at
šventęs 50 metų amžiaus su
kaktį, jis yra savo kūrybinio 
pajėgumo ir produktingumo vir
šūnėje. Jo erdvioje studijoje 
Comwel'shights, Pa., gausu tik 
ką išbaigtų kūrinių, o kartu ii 
naujų gražių užmojų.

Žvilgsnis Vaško muziejų

Prieš septynerius metus, t. y. 
1964 melais Philadelphijos mies
to istoriniame centre, šalia gar
siojo Laisvės Varpo, Nepriklau
somybės deklaravimo metų is
torinių pastatų pašonėje atsira
do vietinės spaudos skardžiai 
išgarsintas Amerikos Istorijos 
vaško muziejus. Su to Vaško 
muziejaus aprašymu plačiai nu
skambėjo ne tiktai sku'ptoriaus 
Vaškio vardas, bet ir Lietuvos 
tragiškas likimas. Tuo momentu 
ir kitais keliais atvejais Phila- 
de’phijos bei apylinkės spauda 
ieškojo skulptoriaus Vaškio pa
sikalbėjimams, o pasikalbėji
muose neišvengiamai iškildavo 
ir Lietuva bei jos kančios rusiš
koj komunizmo okupacijoje. 
Šiuo metu, bevartant kelerių 
metų vietinių laikraščių atski
rus numerius, jauti pasigėrėti
ną malonumą, kad Sku’ptoriaus 
Petro Vaškio laimėjimas neliko 
tik jo vieno asmeninis laimėji
mas; proga išnaudota ir Lietu- 
Vos reikalui labai gražiai prista
tyti. Atskirais atvejais dar ir 
dabar pasitaiko panašių užuo
minų, ypač kai Vaško muziejus 
karts nuo karto papildomas 
naujais eksponatais, , nes skulp
toriaus P: Vaškio sutartis su 
tuo muziejumi nėra pasibaigusi: 
iškyla naujas istorinis vardas 
ir muziejaus vadovybė prašo P. 
Vaškį vykdyti naują užsakymą, 
šiuo metu su prez. Nixonu/jau 
pradėta antroji Vaško muzie
jaus figūrų šimtinė.

Įdomus tas Vaško muziejus. 
Traukia jis visus, kurie tik atsi
lankė Philadelphijoje. O ypač 
lankantis istoriniame Philadel
phijos rajone, negalima aplenk
ti ir šio muziejaus. Taip apie 
ketvirtį milijono lankytojų kas
met per tą muziejų praeina. Tai 
gražus s'kulp. Petro Vaškio lai
mėjimas, pareikalavęs daug 
darbo, istorinio išmanymo ir 
techniškos precizijos. Tik pvz. 
pažvelgęs j vieną to muziejaus 
sceną “Vašingtonas keliasi per 
Delavarės upę’’, gali įsivaizduo
ti darbo dydį, čia skirtingi epi
zodai, įvairūs istoriniai momen
tai su charakteringom veidų iš
raiškom gyvai nusako žiūrovui 
ryškesnius JAV istorijos frag
mentus, Viskas gi jungiasi į 
vientisą turinį įtikinančiu vaško 
figūrų natūralumu, žiūrovas 
yra priverstas tikėti regimu 
vaizdu, nes atlikimas alsuoja ne- 
melagingu realizmu. Įdomu tai, 
kad skulp. Vaškys vaško figū
rų veidų natūralumo įspūdžiui

• Vak. Vokietijos televizija š.m. 
rugpiūčio 30 d. pateikė Baltijos 
valstybių istorijos bruožus.

DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

Petras Vaškys VVashingtonas keliasi per Dalu n are upę
(Vaško skulptūrų grupė, populiariojo amerikiečių paveikslo replika, Amerikos Istorijos vaško muziejuje,

Philadelphijoje)

HZ CHEOPSĄ, AR HZ PRAKSITELĮ
Išvados po kamerinio vienaveiksmių spektaklio

Pasekant mūsų kultūrinės 
veiklos ir kultūrinio intereso 
krypti, .pastebime tam tikrą už
mojų apimties tendenciją: ka
merinio pobūdžio ir mažesnės 
apimties apraiškos laikomos lyg 
antraeilėmis, mažiau dėmesio 
vertėmis. Mes visą sielą ir visą 
kraują atiduodame tik dideliam, 

l kolosališkos apimties, sakytume, 
piramidiniam dalykui- Atrodo, 

j jeigu mums leistų kas nors rink- 
1 tis Cheopso'piramidę ar Praksi- 
telio skulptūrą, tai mes, nė ne
pagalvoję, griebtume piramidę, 
nors gyvybe virpantis Praksi- 
telis visai Vakarų kultūros rai
dai reiškia kur kas daugiau ne
gu sustingusi mirties amžinybė
je piramidė. Kasdieniškai kal
bant, mes nesism.ulkinam, mes 
vis norim būti “didingi”, tad ir 
mūsų užmojai vis labiau linksta 
į plačius ii' aukštus matavimus, 
ne j to ar kito dalyko ‘-‘mažąjį” 
praksitelinį įvykdymą, bet į 
cheopsinį jo gigantiškumą. To
dėl mes čia ir neturime kameri
nių savo koncertų, nors instru
mentalistų netrūktų, bet di
džiuojamės (ir vertai) savo ope
ra; trūksta publikos aktualiam 
ir šviežiam vienaveiksmiui, bet 
užtat suorganizuojam olimpiš

Petras Vaškys Dekoratyvinė vaza (šamotas)
Nuotr. J. Simona

kus teatro festivalius.
Tai nereiškia, kad čia pasi

sakoma prieš operas ir prieš 
teatro festivalius. Labai gerai, 
kad atsiranda žmonių, kurie Vir 
sa tai organizuoja, ir kad pub
likos jų pastatymuose netrūks
ta. Bet jeigu norime, kad mūsų 
čionykštis kultūrinis augimas 
būtų visapusiškas, išlaikąs pil
nutiniam kultūriniam subrendi
mui būtiną pusiausvyrą, turime 
daugiau dėmesio skirti sa
kytume, ir kamerinėms kultū
rinio gyvenimo apraiškoms. O 
jos yra: jaukūs, kad ir nedide
lėse salėse rengiami daines ar 
instrumentalistų koncertai, lite
ratūros vakariai, pokalbiai su 
rašytojais, kompozitoriais, dai
lininkais. mažiau visokių resur
sų reikalaujantys vienaveiksmių 
ir eksperimentinių sceninių ga
balų pastatymai ir kt. Visa tai 
gali būti nesunkiai įkūnijama 
kone visose didesnėse lietuvių 
kolonijose. Ir tai nuolatos, o ne 
vieną kartą metuose ar net vie
ną kartą per kelerius metus, 
kaip mūsuose ir atsitinka su 
tais dideliais, kolosališkais už
mojais, kurie žybtelia, praeina, 
ir vėl po to ilga ilga tyla. Tuo i 
tarpu minėtos kamerinės apim-

ties, ir dažnos apraiškos nuola
tiniu savo tęstinumu kaip tik 
yra pačios tikrosios kultūrinio 
gyvenimo celės, kurios nepalei
džia ir brandina kiekvieną, tiek 
jų programos dalyvį scenoje, 
tiek žiūrovą ar klausovą publi
koje. Toks kamerinio pobūdžio 
kultūrinis, gyvenimas kaip tik 
ir sukuria tą kultūrinę aplinką, 
tą kultūrinės visuomenės luobą, 
kuris yra būtinas augti ir stieb
tis kūrybinių laimėjimų viršū
nėms,.

Kad mūsuose šitaip gerai nė
ra, aiškiai liudijo ir praėjusios 
savaitės penktadienio vakaro 
(X. 1) spektaklig Chicagos 
Marųuette Parko “Menės” pa
talpose. Spektaklį globojo San
tara-Šviesa. Teatru užsidegęs 
didžia dalim jaunimas pastatė 
du premjerinius Antano Škėmos 
ir Kosto Ostrausko vienaveiks
mius. Tačiau susirinkę žiūrovai 
neužpildė nė pusės maždaug 
apie 150 talpinančios saliukės. 
Ką tai reiškia? O tai reiškia, 
kad tiek mūsų senimas, tiek 
pats jaunimas šitokios apimties 
ir tokio pobūdžio darbų vertinti 
dar neišmoko. Tegu tokie spek
takliai ir nebūtų kažkoks ste
buklingas ir tobulas sceninis pa
statymas, tačiau jau žinomų, o 
drauge ir tik debiutuojančių re
žisierių darbas ir abiejų dra
maturgų vardai, normaliai gal
vojant, turėjo publiką patraukti, 
turėjo, atrodo, būti žingeidu pa
matyti jų laimėjimą ar pralaimė
jimą, turėjo būti noras dalyvau
ti tame, iš ko ii' susidaro mūsų 
tvenkiny kylą ir nubanguoją gy
vo kultūrinio gyvenimo ratilai.

Tačiau -“lietuviškosios sosti-

0R ANNA 8ALIUNAS
-K Ų AUSŲ NOSIES IF

gerkles ligos
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street
. al. kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v 
/ak šešti" dieniais 10—1 vai. Trečiad 
išdaryta. Ligoniai priimami susltaro 

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez telef. tVAIbruok 5-5076

Rezid. Telef. 239-4083

DR. K. Gi BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Road (Craivford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą, 
jei neatsiliepia skambinti 374-8012

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGO> 

2891 West 03 rd Street 
Kampas 63-čios ir California 
Valandos pagal susitarimą:

Plrmad.. antrad., ketvlrtad. nuc
6 iki 7:30 vai vakaro, 

šeštad. nuo 2 iki 2:80 vai. 
Trečiad. ir penktad uždaryta

Ofiso telef. 470-4042 
ltezld. tol. VVAlbrook 5-3048 

nės” publika šį kartą vargu ar 
parodė būtiną kiekvienai sosti
nei aukštesnį kultūrinį interesą, 
sustingusiai pasilikdama namie, 
užuot atėjus pamatyti Škėmos 
“Ataraxios” ir Ostrausko "Lo
zoriaus”. Rašoma čia šitai, nei 
kovojant už Škėmą ar Ostraus
ką, nei užgiriant aukščiausiais 
laipsniais aktorius bei režisie
rius. Rašoma, tik apgailint kultū
rinio smalsumo stoką čionykštė
je visuomenėje. Kultūrine pras
me gyvai bendruomenei juk tu
rėtų būt įdomu ne tik tas ar ki
tas sceninis laimėjimas, bet ir 
suklupimas, turėtų būti ir apie 
vieną ir apie antrą kalbama, 
karštai diskutuojama. Tik šito-

DR. C. K. BOBELIS 
DR. B. B. SEITON

INKSTU IR ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA
Tel 695-6538 

VALLEY MEDICAL CENTER 
890 Sum m lt Street 

Route 58 — Elgtn IlilnoL

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street 
Vai.: pirm., ketv., 1 iki 7 popiet: 
antr., penint., 1-5, treč. ir šešt. tik 
■lusitarus. ____________________

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perčm?

DR. EDMUND E. GIARA
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Street 
TEL. GR 0-2400

Vai. pagal susitarimą: plrmad. lt 
ketv. 1—4 ir 7—9; antrad. tr penk. 
tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.

Ofs. 735-4477 Rez. PR 8-0900

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

0449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą

Rezzld. Tel. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN • EISINAS
1KUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOt 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
1132 So. Kedzie Avė., VVA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne 
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

Ofiso TeL PR 8-2220 
VamQ — rezid. — PRospect 8-9081 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K S A

VAIKŲ LIGOS 
2656 VVest 63rd Street

Plrmad., antrad., ketvlrtad. ir penkt 
nuo 12 lkl 3 vai. ir nuo 5 lkl 8 
vai vak šeštad nuo 1 Iki 4 vai

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 VVest 63rd Street 

VAL.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 
iki 8 vai. Trečiad. ir šeštad. uždaryta

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. I9tb Court Cicero 
Vai. kasdien 10-12 ir 4-7. Trečiad. tr 
šeštad. tik susitarus.

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO 

SPECIALYBE
5540 South Pulaski Road

Valandos pagal susitarimą
Skambinti — 585-2525

Telef. veikta 24 vai.

Tel REltance 6-1811

OR. WALTER J. KIRSTUM
(Lietuvis gydytojas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 VVest 59th Street

ai. pirmad.. antrad., ketvirtad u 
jenktad puo 12-4 vai p p. 6 1 
,al vak šeštad 12- 2 vai p p l> 
-nėlsd nždarvta

DR. IRENA KURAS
gydytoja ir chirurge
KCDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ

SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING

7150 South VVestern Avenue
Pirmad., antrad., ketvirt. tr penkt. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p. p., šeštad.

11 vai. ryto Iki 3 vai. p. p.
Ofiso telef. RE 7-1168

Rez. tel. 239-2919

Tek oriso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1443 So. 50th Avė., Cicero
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. 

išskyrus trečiadienius
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

Perskaitę "Draugą”, duo

kite ii kitiems pasiskaityti

šeštadienis, 1971 m. spalio m?n. 9 3.

kioje gyvoje atmosferoje gali 
augti it' teatras, ir visas mūsų 
kultūrinis gyvenimas neprarasti 
intereso. O beveik viso to ir bu
vo pasigesta šį kartą.

Tekiose pospektaklinėse nuo
taikose, užuot rašius labai da
lykišką vienaveiksmiu recenziją, 
tenka pasitenkinti tik minėto
mis, iš situaciiog išplaukiančio
mis, nelabai linksmomis išva
domis. Turint prieš akis abu 
vienaveiksmius, Antano Škėmos 
“Ataraxia” buvo labiau patrauk
li, nenutolus nuo gyvenimo, at
remta daugiau ar mažiau į dvi
dešimto amžiaus tikrovę, susie
tą dar ir su lietuviškąja patirti-

(Nukelta j 4 pusi.)

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545
(Ofiso ir rezidencijos) 

Valandos pagal susitarimą

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE VIDAUS LIGO8 

2454 West 7 Ist Street 
(7Ist ir Campbell Avė. kampas) 

Plrmad., antrad., ketvirtad. ir penkt. 
nuo 3 vai. popiet iki 7 vai. vak. 

Ketvirtad. ir Šeštad. nuo 9 v. ryte 
iki 11 vai. ryto — tik susitarus.

DR. FRANK PLEČKAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai 

2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contaet lenses”.
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 
5159 South Damen Avenue 

Tei. Ofiso PR 6-7800; Namų 925-7697 
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 West 69th Street 
Tel. 737-2290: ofiso ir rezidencijos 
Priima ligonius tiktai susitarus *— 

(By appointment)

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, Pūslės ir Prostatų 

CHIRURGIJA 
2656 VVest 63rd Street

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

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

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Adresas: 4255 W: 63rd Street 
Ofiso tel. REllance 5-4410 

Rez. GRovehill 6-0617
Valandos: pirm, ir ket. nuo 12 vai 
Iki 2 vai. p p tr nuo 7 Iki 8 v. vak 
antr. ir penkt. nuo 12 iki 2 vai. p p 
<r vakarais pagal susitarimą

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir chirurgija 
Ofisas 2750 VV. 7ist Street

Telefonas 025-8296
Valandos: 2—8 v. v. penktad. 10—13 
ryto, 2 iki 8 vai. vak. šeštad. 1 lkl 
4 vai. vak. Treč. ir sekmad. uždaryta 

Rezid. tel. WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligos
Ofisas ir rez., 2652 W. 59th St. 

Tel. PRospect 8-1223
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. Ir 

penkt. nuo 2 lkl 4 vai. ir nuo 6 iki 8 
v. v. šeštad! 2-4 vai. popiet Ir kitu 
talku pagal susitarimą.

Of. Tel. HE 4-2123. Namų GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS 
CHIRURGAS 
2454 West 71st Street

Priiminėja ligonius tik susitarus
Vai 2—4 p. p. Ir 6—8 vai. vak. 

Trečlad. ir šeštad. uždaryta

Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 South Albany Avenue

Vai.: pirm., antrad., ketv. 6—8 vai. 
vak., penkt. ir Šeštad. 2—4 popiet 

ir kitu laiku pagal susitarimą.

Tel ofiso PR 6-6440

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 We«t 71sf Street 
Valandos: 1—6 vai. popiet

Treč Ir .eštad pagal suaiiartmą

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 South Pulaski Road 
Ofiso tel. 767-2141 Namų 636-4850 
Vai.: pirm., antr., ketv. 2—5 ir 6—8, 
penkt 3—5. šešt. pagal ■ualtarlmK,
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0, tėviškės pilkasai spinduly...
POEZIJOS PAVASARIS. Vil

nius, 1971 m. Išleido ’Vaga”. Redak
cinė komisija: Alfonsas Maldonis, 
Justinas Marcinkevičius, Marcelijus 
Martinaitis, Eugenijus Matuzevičius 
(pirmininkas), Kęstutis Nastopka. 
Vytautas Rudokas (sudarytojas). 
Vladas Šimkus. Dailininkas Vytau
tas Valius. Almanachas 250 psl. 
Iliustruotas puslapiniais lietuvių gra
fikų darbais.

*

Vartant šių metų “Poezijos 
pavasarį”, išleistą Lietuvoje, 
protarpiais apima pasigėrėjimo 
jausmas. Kai kurie poetai nė 
viena pėda neatsilieka nuo įspū
dingos, pavasario motyvais su
kurtos įvairių dailininkų grafi
kos. Tiesiog norisi Albino Ber
noto žodžiais pasidžiaugti: 
“šiuometinė poezija vis maksi
maliau panaudoja gimtosios kal
bos lobius.”

Skaitydami Sigito Gedos, To
mo Venclovos, Juditos Vaičiū
naitės, Alfonso Maldonio, Jono 
Strielkūno, Vyt. Bložės, Algirdo 
Verbos ir kitų įnašą, vaizdžiai 
matome, kokia linkme žygiuoja 
naujoji poezija — dvasinės lais
vės, naujų orbitų, naujų garsų 
bei įvaizdžių pusėn, stengda
mosi kuo efektingiau panaudo
ti poetines priemones. Estetinį 
dėmesį ypač traukia Tomo Venc
lovos kūryba. Talentingas poe
tas ir vertėjas, akademinis lite
ratūros nagrinėtojas, Tomas 
Venclova kasmet pakyla į aukš
tesnę pakopą. Jo disciplinuoti 
eilėraščiai, su įtikinančiais ri
mais ir ritmingais jambais, ce- 
zūromis ir enžambementais, tai
syklinga gramatika ir sintaksė 
dvelkia klasišku grožiu. Svar
biausia, T. Venclova sugeba tu
riningą lietuvių kalbą sulieti su 
europietiškos kultūros akiračiu 
ir tuo laimėti p’atesnę poetinę 
skalę, šiuo atžvilgiu jis labai 
artimas V. Mačerniui, H. Ra
dauskui ir A. Nykai-Nyliūnui. T. 
Venclovos eilėraštyje organiškai 
(ne užgaidai ar dekoracijai) da
lyvauja Mozartas ir Bachas, 
Charonas ir Mnemozinė, muzika 
ir antikinė mitologija, o taip pat 
ir mūsų epocha: asfaltas, anglis, 
afišų skiautės ir pan. Mus žavi 
jo eilėraščių atmosfera — pa- 
s’aptinga, bet vaiski ir nutuo
kiama, su labai ryškiais įvaiz
džių bruožais, rami, išprotauta 
ir apšviesta amžinybės šviesa, 
savotiškai plazdanti “anapus 
laiko ir tikrovės”.

Pasirodo, vertimai T. Venc
lovai suteikė įgudimą su pasiti-

Pastabos apie šiuolaikinę poeziją Lietuvoje

PR. VISVYDAS

kėjimu valdyti žodį, čia pat yra 
įdėti jo išversti Charles Baude- 
laire “Gulbė” ir ilgas eilėraštis 
“Kelionė”, laikytinas kelrodžiu 
XX a. poezijai. Pasiklausykime 
įtaigaus ketureilio:

Kelk inkarą, Mirtie, senasis
kapitone!

Apkarto šie krantain! Kelk inkarą,
Mirtie!

Vanduo lyg rašalas, bet prieš
akis — kelionė.

Dangus lyg rašalas, bet širdyje — 
žvaigždė

(p. 166)

Vytauto Valiaus
Vilniuje išlaisto šiemetinio poezijos almanacho viršelis, pieštas dail.

Nemažiau savo nauju įnašu 
imponuoja mums gerai pažįsta
mas Sigitas Geda, pagarsėjęs 
originalia poema “Strazdas”. 
Pavasario almanache jis spaus
dina tris rudens giesmes (UI, 
IV, XII), skambančias elegiš
kais sudvasinto pasaulio tonais. 
Poetas, ieškodamas atgaivos 
vaikystės erdvėje, susiduria su 
numylėtais įvaizdžiais. Jo regė
jimuose atsiskleidžia pastorali
nis vaizdas; nendrės, gėlės, 
kregždės, vieversys, miškas, 
saulės ugnis. Poetas nori “atsi
sveikinant savo žliogę” ir, jos 
ieškodamas, keliauja. Nori su
grįžti į girią, kur

stalą ąžuolinį
apsėdę mano seserys ir broliai... 
Po suolu trinasi apsisapnavęs 
šuo... Kur tyliai gieda

šulinio vanduo, ieva —
ilgai jf. šėrė mano vėlę...
O tėviškės pilkasai spinduly..

(P- 176)

Naujieji Gedos įvaizdžiai, ei 
liuojami pakelta intonacija, ir 
toji nuoširdaus, eleginio pergy
venimo jėga mums primena Ny
kos-Niliūno “Praradimo simfoni
jas”, kur irgi egzistuoja sukil
ninta vaikystės panorama, se
suo, brolis, artimas šuo... Ir čia, 
ir ten reikšmingi simboliai ra
šomi didžiąja raide. Pas Niliūną: 
Mergaitė, Drugelis, Gamta ir t.

t. Pas Gedą: Tolimoji Delčia ir 
Tolimoji Žydra Purpurinė. Vis 
dėlto yra skirtumas: S. Geda 
negali sielvartingame šauksme 
Dievo sąvokos rašyti didžiąja 
raide;

Ak, dieve dieve, kokie vėjai 
rūstūs, kaip gelia sielą 
rudenio šalna... (p. 177)

Ilgus fantastiškus preliudus 
rašo Vytautas Bložė. Jo vaizdų 
diapazonas modernus, permai
ningas. Eilutėse gana daug svo
rio. Tik bėda, nuo tirštumo ir 
pertekliaus skaitytojas gana 
greit nuvargsta. V. Bložei tektų 
gerai padirbėti prie melodijos 
ir vaizdų subalansavimo.

Ankstesniuose “Pavasariuo
se” buvo pristatyti Jonas Me
kas ir Liūne Sutema, šių metų

almanache “pakviestas” (po 
viešnagių Vilniaus redakcijose) 
dalyvauja Kanadoje gyvenantis 
poetas Balys Rukša (g. 1920). 
Jį pristato Eug. Matuzevičius, 
pastebėdamas: “Vienas pagrin
dinių B. Rukšos eilėraščių mo
tyvų — neprigijimas svetimame 
pasaulyje, svetimoje žemėje”. 
Dėl to galime suabejoti, kadan
gi B. Rukšos kalbos tembras ge
rokai atsiduoda užsieniu ir yra 
palyginti svetimas lietuviškam 
“Pavasariui”. Jo eilėraščiuose 
stinga melodingumo ir vaisku
mo. Savo nepasitenkinimą Ka
nados kasdienybe B. Rukša 
stengiasi išsakyti labai įmat- 
riai, ištisus eilėraščius paskan
dindamas gana dirbtinėje pseu- 
dofilosofijoje, tartum tuo norė
damas nustebinti Lietuvos skai
tytojus. Čia išgirsi išklerintą 
Elioto akordą, vieną kitą su
glamžytą Niliūno intonaciją, 
pražilusį praeito šimtmečio sen
timentą. Įspūdis nekoks!

Praėjusio ženklai uoloj ir butely 
užkonservuotas šauksmas — t’k 

skudurai ir l'ekanos, 
kai santykio nebėr tarp šios

dienos ir 
vakar. Yra tik sausas ’šsigandus'o 

‘esu’, (p. 151)

Žinoma, "Poezijos pavasario” 
redaktoriai yra savo leidinio šei
mininkai ir žino, kurį užsienio 
poetą galima kviesti ir kurio 
negalima. Jie taip pat žino, kad, 
nei Balys Rukša, nei koks P. I 
Visvydas neatstovauja rinktinei i 
egzodo kūrybai. Yra eilė žymiai 
geresnių poetų. Argi “P. p” re
daktoriai, literatūros laisvės 
vardu, negalėtų įtraukti į alma
nachą pačius iškiliausius egzo- 

! do lyrikus, tegu ir skirtingos 
Į ideologijos. Argi dar vis “bur
na iš sniego” turi drausti kiek
vieną žmogišką pastangą?

Rinkinyje spausdinami straips
nio pobūdžio atsakymai į anke
tinius klausimus apie mūsų šiuo
laikinę poeziją, jos pažangą per 
pastaruosius dešimtmečius, san
tykius su tautosaka, perspekty
vas. Pasisako: Albinas Žukaus
kas, Alb. Bernotas, Janina De
gutytė, Jonas Juškaitis ir šie
met miręs Antanas Venclova. 
Alb. Bernotas nurodo dabarti
nės poezijos polinkį į rimtį ir 
susimąstymą, į jautrų, aistrin
gą kuždesį, t. y. “šauksmą ne- 
praveriant lūpų”. Puola jis li
teratūrinių debiutantų dirbtinį 

(Nukelta į 4 pusi.)

Nuotrauka Algirdo Grigaičio

POEZIJA 1$ LIETUVOS
ALGIMANTAS MIKUTA (gim. 191,3)

ŽEMAITIJA. VĖLINES

Dar niekada taip nejutau tavęs, 
kaip šitą vakarą, kai sningant degė žvakės 
ir kiaurai per išretusias girias 
mirgėjo Beržoras, Barstyčiai, Šatės.

Gyvieji prisišliejo prie daiktą, 
prie akmenų, prie tą retą giraičių, 
kurioms iau nepaslėpti tūkstančių, šimtą 
į liepsną atsiliepiančią žemaičių.

O jiems ir nebėra ko bebijot, 
numirusiems nėra ko nesuprasi ir laukti. 
Smėliu ir lana’s, ir sniegu užklojo juos, 
galvojo, niekas nepajėgs prišaukti.

Dabar jie — žemė, gilumą šviesa — 
bejėgė ir graudi pro vandeningą sniegą. 
Kaip gaudžia, tėviške, kaip gaudžia kalvose, 
kaip gieda, tėviške, kaip gieda.

ALFONSAS MALDONIS (gim. 1929)

VARPO AIDAS

Ak, ir sūri
Žaliam pamary 
Balta smiltis.
Ak, ir gaili
Aukšto kalno vidury 
Žemės — motinos širdis. 
Neprakeikė, negrūmojo.
Dainom apdainavo 
Savus ir svetimus.
Raudom apraudojo.

Iš meilės ir aimanos.
Iš spalvos ir dainos.
Varpą nuliejomi
Kaip tėvynės skliautą —
Tegu dainom skamba,
Raudom rauda.
Vietoj šerdies —
Mūsą širdys.
Jsvyravom, įsiūbavom —
Toli girdis.

Klausykit, žmonės,
Savi ir svetimi:
Lietuva plaukia dangumi,
Juostom plasnoja, 
Dainuoja, šneka, 
Kai saulė teka.

Skamba ir skamba,
Padangę plėšo.
Pašaukia draugą, 
Pabudina priešą.

Mūsą varpas,
Mūsą vardas —
Kaip meilė ant lūpą,
Kaip saulė ant žemo
Pasaulio lubą.

JUSTINAS MARCINKEVIČIUS (g. 1930)

VAIKYSTĖ

Šlamščia liepelė ant kalno. 
Vaikšto motulė sode. 
Geria balandžiai iš klano.
Metas jau žiburį degt.

Sėdasi užstalėn laikas.
Balkyje grikši trandis.
Yra prie Nemuno šlaitas.
Trečiąkart gieda gaidys.

Turi, privalo įvykti 
tai, ko nebuvo lig šiol. 
Vedasi sapnas į viltį, 
kaip į bažnyčią mišioms.

Ak, šitos vaikiškos sielos!
Ak, tie erškėčiu dygliai!
Kabo bažnyčioj ant sienos 
būsimi kryžiaus keliai.

MARCELIJUS MARTINAITIS (gim. 1936)

* /
* *
Lietuvoj —
Už Dunojaus,
Už Vokietijos —
Supas vanduo
Ant pavargusią ranką.

Ir graudu — lyg dainuojant,
Kai leidžiasi saulė
Palendrėse —
Už Vokietijos,
Tenai — Lietuvoj.

Vilnys ateina javais —
Nuo Dunojaus.
Po dangumi Lietuvos — 
Baltas žirgas ant kalno. 
Sodybos — vandenyje.

Toli,
Už Dunojaus kalną, —
Lietuvoj
Jau girdėti kalba
Tą žmonių, kur ateina,
Darbymečio saulės
Apšviestomis širdimis.

(Visi C!a spausdinami eilėraščiai yra paimti iš Vil
niuje išleisto 1971 metų almanacho “Poezijos pa
vasaris" )

t

NIJOLE JANKUTE(Tęsinys iš praėjusio šeštad.)
— Ar geriau gyvent su tokia liga, ar mirt 

sveikam? — mąstė Linda. Apie mirtį ji nieka
da negalvodavo. Mirtis buvo kažkas, kas atsitik
davo. Mirtis buvo ne Liudos reikalas. Bet šian
dien ji galvojo daugiau, kaip visada. Šian
dien Lindai buvo kažkodėl liūdna. Gal, kad 
dr. Peruzzi buvo taip nepasiekiamas, gal, kad 
Ona turėjo tiek vargo su savo seseria, o gal, 
kad tas Petras Shalna sirgo epilepsija...

— Kažin, jei nuėjus jį aplankyti? —atė
jo Lindai mintis. Jei iš tikrųjų pažįstamas, Lin
da pasakytų tėvui. Be to, Shalna dr. Peruzzi 
pacientas...

Linda kartą lankė Fredą, kai tas buvo su
silaužęs ranką. Bet Fredas buvo savas, sužadė
tinis. Kaip reikia lankyti nepažįstamą? Ką rei
kia jam sakyti? Kaip paaiškinti, kodėl atėjai? 
O gal jis nuolatinės priežiūros skyriuje. Linda 
patikrina raportą. Petras Shalna, kambarys 
Nr. 515. Ne, jį paguldė į bendrąjį.

Linda rašė. Kleksėjo mašinėlės raidynas, 
šlamėjo žalsvos, melsvos, geltonos formos, o 
palatoj Nr. 515 Petrui Shalnai sugrįžo sąmo- k ne.

•
Pamažu, lyg vėžlys, jis kilo iš beformių be

vardžių gelmių. Aplink draikėsi nepermato
mos miglos. Petras jautė tik nuovargį, tokį, ka
da net mintys sveria, kaip akmenys. Bet dą- 
bar minčių nebuvo. Kažkas traukė jo kūną, 
kaip švininį inkarą iš juodos sietuvos. Virš 
galvos švito. Staiga prasiskyrė juodi vandenys. 
Pro uždarus vokus skverbėsi drebanti šviesa. 
Petras įkvėpė oro ir atsimerkė. Aplink viskas 
buvo baltai žalsva ir ne fokuse, tartum blo
goj nuotraukoj. Virš jo lenkėsi kažkokia bal
ta forma.

— O-o-o! — sudejavo Petras.
— Štai ir prakalbom! Tai gerai. Labai 

gerai! —linksmai atsiliepė baltoji forma 
Kažkas šaltas perbraukė Petro lūpas ir vaizdas 

‘suėjo į fokusą.
— Li...li..go... ninė? — išstenėjo Petras.
— Taip, — linktelėjo jam lūpas šluostyda

ma slaugė.

— Tai prasiskėliau galvą? Ką?
— S-š-š! — Slaugė pridėjo pirštą prie lū

pų. — Dabar laikas miegot ir pailsėti. Nejudė- 
kit. Jei ko reiks, va skambutis. — Ji įdėjo Pet
ro delnan apvalią sagą, prijungtą prie balto 
laido. — Liūlia! — pasakė tartum vaikui ir 
užtraukė lovos užuolaidas.

Bet Petras nemigo. Jis pradėjo atsiminti. 
Sunkūs vokai užkrito akis, bet vaizdas nenu
trūko. Petras vėl stovėjo spaustuvėj prie dide
lio stalo ir piaustė kartoną. Kitame kambary 
tratėjo linotipas ir ūžė presai. Buvo rytas, kaip 
daugelis rytų, kada pjaustydamas kartoną ir 
maišydamas klijus, Petras žinojo, kad tai vie
nintelė darbovietė, kurioje jis galėjo užsidirb
ti duoną. Ten, kur jis ieškojo darbo, sakyda
mas teisybę, jo nesamdė, ten, kur melavo — 
dirbdavo iki pirmo priepuolio.

Bet Vilius Vanagas Petrą pasamdė ir ne
atleido nei po pirmo, nei po visos eilės prie
puolių. Vilius Vanagas buvo vienas iš tų žmo
nių, kurie darė gera instinktyviai. Jei žmogus 
prašė darbo — Vilius davė, jei norėjo išsikalbė
ti —Vilius klausėsi, jei prašė paskolint pini

gų — Vilius skolino ir užmiršo.
— Viliau, ženykis! — patarinėdavo jam 

draugai, — pajuodai visas nuo dažų. Žmona 
išpraustų ir barščių išvirtų! Gyveni dabar ant 
Coca-Colos ir dešrelių!

Vilius tik nusišypsodavo ir mostelėdavo į 
spaustuvę:

• — Va, mano žmena! O čia vaikai, — ro-
dydavo į krūvas išspausdintų brošiūrų, kalen
dorių, skelbimų ir knygų. Bet Petrui rodėsi, 
kad tikrieji Viliaus vaikai buvo vis dėl to kny
gos. Viskas Viliaus spaustuvėlėje būdavo at
spausdinama švariai ir tvarkingai, bet kny
gos —o! — knygos iš murzinų presų išeidavo, 
kaip sniegas, kaip ledas! Knygoms pats Vilius 
parinkdavo popierių ir šriftą, kartais ilgas va
landas ginčydamasis su leidėjais.

— Tas popierius per brangus! Bus gerai ir 
pigesnis. O šriftas! Dėl Dievo, Viliau! Čia gi 
ne pakvietimas prezidentui! — piaustydamas 
kartoną, dažnai girdėdavo Petras leidėjus de
juojant.

— Ar jums knygos reikia, ar brošiūros apie 
aspiriną? —viską išklausęs, staiga sušukdavo 
Vilius. — Knyga — menas, ne dantų pastos 
skelbimas. Ir meniškai aš ją išspausdinsiu!

Toks buvo Vilius Vanagas, spaustuvinin
kas. Jei knyga jam patikdavo — išspausdinda
vo savikaina.

Petras galvojo apie Vilių, ir jam darėsi 
ramiau. Vilius neišmes jo iš darbo ir po šito

priepuolio. Tik buvo pikta, kad liga jį vėl pa
guldė, nebaigus darbo. O darbas, kaip tyčia, 
buvo svarbus: Petras rišo vieną iš tų knygų, 
kuri Viliui patiko.

— Va, Petrai, gera knyga! — kalbėjo jis, 
dėdamas ant rišyklos stalo baltas lankų stir
tas, — čiupinėk, kaip stiklinę, įrišk, kaip mi
šiolą!

Ir Petras stengėsi: devynis kartus matavo, 
dešimtą kirpo. Vilius liepė naudoti geriausią 
kartoną ir net drobę viršeliui, ne popierių.

— Apie senovę knyga, Petrai. Istorinė. Tai 
ir įrišim senoviškai —tvirtai. Kiekvienas eg
zempliorius žmogaus ranką jutęs, laikys šim
tą metų! Ne taip, kaip tie mašinom sulipin
ti. Atverfi — lapai byra...

Petrui irgi atrodė, kad mašina nepada
rys taip, kaip žmogus. Knygas Petras rišo su 
meile, nors daug skaityt ir nemėgo. O lietuviš
kai, ta kalba Viliaus spaustuvėlėj buvo dau
giausia spausdinama, tai sunkiai ir “įkąsda- 
vo”.
• Bet — ir vėl priepuolis. Prakeikta liga — 

dešimt metų nei sveikas, nei ligonis. Tada 
nukritus nuo kopėčių, suskilo visas Petro gy
venimas, kaip ir jo galvos kaulas. Ligoninė, 
operacija, daktarai, išlaidos. Taigi, kad tuo ir 
būtų pasibaigę... Vos sugijo, vos dirbt pradėjo
—pirmas priepuolis. Naujas duris ant vyrių 

kabinant, tik išmušė karštis, lyg sutemo ap-
(Nukelta į 4 pusi.)
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link... Kaip ilgai buvo tamsu, Petras neatsimi
nė. Gerai, kad Juozas nematė. Tada jiedu dir
bo partneriais prie statybų. Vidaus įrengimai. 
Gerai sekėsi. Netrūko nei darbo, nei uždar
bio. Bet priepuoliai dažnėjo. Iš karto trumpi, 
nežymūs. Taip sau, lyg šiluma išpila, lyg aky
se tamsu. Iškrenta viena, kita minutė iš atmin
ties... Petras nei galvon neėmė, nei Elvyrai ne
sakė. Manė —silpnumas po operacijos. Pra
eis. Bet nepraėjo. Vis dažnaiu akyse temo, vis 
ilgėjo tarpai, kada Petras nieko neatsiminė. 
Vėliau priepuolius pastebėjo ir Juozas, ir Elvy
ra.

— Dėl Dievo meilės, — šaukė ji, — pa
gadino tave tie šalaputriai per operaciją!

— Nu je, kapgi! — pritarė Juozas, — da
bar nebegali daktarais pasitikėti. Tūkstantinę 
į kišenę, o žmogus sudirbtas. Paliko tau, Pet
rai, jie kaulo šmotą smegeninėj, kaip mane 
gyvą matai! Eik, tegu išima, arba pinigus grą
žina. Šundaktariai!

Taigi, jis vėl į ligoninę. Vėl tyrimai, peršvie
timai, vaistai. Bet ne kaulo šmotą, kaip Juo
zas sakė, galvoje surado. Prakeiktą nuomarį. O 
jo neišimsi! Ir iš kur jam tokia bėda? Visą 
laiką buvo sveikas, kaip ridikas. Nė kare ne
sužeistas. Vieni daktarai sakė, kad nuo to atsi
tikimo su kopėčiom, kiti, kad toks paveldėji
mas. Petro senelis, kiek prisimena motinos pa
sakojimus, kartais “nukrisdavęs”.

Petras sunkiai atsimerkė. Vėl viskas ribu
liavo, kaip po vandeniu. Kažkas lengvai ver
žė kaktą. Petras norėjo kaktą paliesti, bet ne
įstengė pakelti rankų.

— Tvarstis, greičiausiai. Matyt, gerokai 
praskėliau makaulę. Ar tik ne į presą?

Petras atsimena, kaip, pasiėmęs šūsnį lapų, 
ėjo kažko paklausti pas Vilių. Vilius leido pre
są. Viskas barškėjo ir klepsėjo, o virš preso 
blykčiojo geltona lemputė. Petras pasižiūrėjo 
į ją ir... daugiau nebeatsimena. Prakeikta lem
putė, blykst - blykst... Petras buvo pastebėjęs, 
kad jam “užeidavo”, pasižiūrėjus į blyksin
čią šviesą. Jis jautėsi kaltas prieš Vilių. Vietoj 
atlikto darbo — ligoninė. Kad nors nereiktų 
ilgai gulėti...

Epilepsijai prasidėjus, Petras prarado leidi
mą vairuoti, Juozas atsisakė būt partneriu... 
Bet visa tai —menkniekis, jei Elvyra būtų pa
silikusi. Kartą iš daktaro grįžęs, rado užrakin
tas namų duris. Ant priebučio stovėjo pora jo 
lagaminų ir plastikinis maišas su kostiumais. 
Prie maišo, segtuku prismeigtas, plazdeno bal
tas popierėlis.

“Petrai! Taip gyvent nebegalim. Pats ma
tai, kad esi nepagydomas ligonis. Gąsdina ma
ne tie tavo priepuoliai. Aš gi ne slaugė. Ir 
šiaip, koks čia gyvenimas, nei darbo, nei už
darbio. Pats suprask. Paskambink advokatui 
Wm. Schneider. Jis geriau viską paaiškins. Ne
pyk. Kitaip negaliu. Elvyra.
P.S. Namas, kaip žinai, mano papos. Tai čia 
kol kas ir pasilieku. Tu pakalbėk su advoka
tu. Sakau, jis geriau mokės paaiškint.”

Na kaip gi! Viską mokėjo Wm. Schneider 
paaiškint. Kad Elvyra per jauna būt surišta su 
nepagydomu ligoniu, kad ji norėtų turėti vai
kų, bet tokioje padėtyje — neįmanoma...

Supraskite pats, Mr. Shalna! Epilepsija — 
paveldima. Duokite skyrybas be piktumų. Pi
giau atsieis. Be to, koks gyvenimas su part
neriu, kuris nori panaikinti kontraktą, taip 
sakant... Supraskite pats.

Taigi. Supraskite pats. Bet Petras nieko ne
suprato. Kiekvienas advokato žodis buvo tar
tum lazda per galvą —netikėta, nelaukta, 
neužpelnyta...

Elvyra norėjo vaikų? Dabar? Kai jis ligo
nis? Kur ji buvo tuos šešerius metus? Iš tolo 
šaukdavo, jog nenorinti figūros sugadinti, vys
tyklais apsikrauti... O namai, tiesa, buvo jos 
tėvo. Bet Petras atpirko iš senio. Viską išre- 
montavo. Ir langą salone įdėjo per visą sie
ną. Elvyra mėgdavo sėdėt prie jo kasdien.

Petras nieko nesuprato. Be žodžio jis žiūrė
jo per praplikusią advokato kaktą į senovišką 
laikrodį ant sienos. Laikrodis buvo panašus į 
garvežį. Maža lemputė, vaizduojanti garvežio 
prožektorių, tankiai mirkčiojo. Petras negalėjo 
nuo jos atplėšt akių, kol vėl viskas sutemo...

Tada buvo biaurus priepuolis. Atsigavo li
goninėj visas lyg sudaužytas. Net sutinęs lie
žuvis. Matyt, susikramtė. Atsimena, vis laukė, 
kad Elvyra aplankytų. Neaplankė. Kažkodėl 
neaplankė nė Juozas.

Vos iš ligoninės išėjus — skyrybų byla. 
Advokatas kišo pasirašyti popierius, o Elvyra 
sėdėjo priešais išsipuošusi, graži ir svetima. Pet
ras pasirašė. Taip ir subiro gyvenimėlis... Kaip 
trupinių sauja...

Veteranų šalpos centre Petrą išmokė rišt 
knygas. Sūniški buvo metai, kol Vilius Vana

gas jį priėmė į savo spaustuvėlę. Bet niekas 
taip neplėšė Petrui širdies, nei liga, nei dažna 
bedarbė, kaip Elvyra. Vieną dieną jis minty
se Elvyrą mušdavo, išliedamas visą savo su
griuvusio gyvenimo skausmą ant jos dailios 
galvos, kitą—šaldamas galvojo apie metus su 
ja ir mylėjo iki skausmo, iki ašarų. Bet Elvy
ra ištekėjo. Už Juozo.

Petras sudejuoja. Skausmas tartum geleži
nis lankas suveržė galvą. Jis atplėšia sulipu
sius vokus. Visas kambarys ribuliuoja po van
deniu. Raudoni ratai sukasi paluby, ant lovos, 
ant sienų. Ne ratai, bet Elvyros veidas.

Paskutinė pertrauka antrą popiet. Iš draudi
mų skyriaus Linda išsprunka pirmoji ir nusi
leidžia į ligoninės vestibiulį. Čia pilna žmonių 
su kaspinuotom saldainių dėžėm ir gėlių 
puokštėm. Lankymo valandos prasidėjo.

Prie stalo, kur žilos pensininkės mėlynuo
se savanorių - padėjėjų chalatuose išdavinėja 
lankymo korteles, stovi eilė. Linda atsistoja 
gale, bet tuoj vėl užleidžia vietą naujai at-. 
vykusiems. Linda delsia. Kažin, ar jau tokia 
gera mintis lankyti tą žmogų?

— Heilo, Lindai Pas ką tu?
Mergaitė krūpteli. Už stalo jai šypsosi pa

žįstama senutė padėjėja.
— O...hello! Aš pas Mr. Shalną. 515-ka?
— S...h...s.h..Shalna 515-ka. Giminė?
— Ne Pažįstamas..tėtės, — sumiksi 

Linda, imdama kortelę.
Penkto aukšto koridoriuje lankytojų daug. 

Tik atvykę stoviniuoja prie palatų durų, ieš
kodami numerių, kiti, laikydami sveikstan
čius ligonis už parankių, lėtai vaikštinėja pa
sieniais. Visur maišosi dryžiuotos “saldainiu
kų” uniformos: sanitarės iš pajatų surenka pie
tų indus.

515-tojo numerio durys atviros, kaip ir vi
sų palatų. Linda neryžtingai sustoja ir žvilg
teri vidun. 515-tas didžiulis šviesus kamba
rys. Čia stovi gal dešimt užuolaidomis atskir
tų lovų, bet ne visos užimtos. Kur Petras Shal
na? Linda pasižiūri į kortelę. Lova Nr. 1. Čia 
pat, prie durų. Mergaitė įžengia vidun ir atsi
stoja galukojy.

Po balta paklode, baltais tvarsčiais surai
šiota galva, žmogus atrodė taip pat baltas, lyg 
negyvas. Bet jo rankos trūkčiojo ir virpėjo 
blakstienai. Prie ausies, per tvarsčius išsisun
kusi klaksojo ruda dėmė. Lindai pasidarė bai
su. Tas ligonis atrodė blogiau, negu ji įsivaiz
davo. Kaip gerai, kad jis miegojo. Linda jo ne
žadins ir neklausinės, ar pažįsta tėvą. Ji apsi
suko išeiti.

— Elvyra, gert! — staiga sudejavo ligonis. 
Kliedėjo vargšas. Kažin, ar jam galima gerti? 
Kur slaugė? Reikia pašaukti slaugę. Linda su
grįžo prie lovos, akimis ieškodamas skambu
čio.

— Ačiū, kad atėjai... — sušnibždėjo ligo
nis. Silpnas šypsnys iškreipė lūpas. —Aš žino
jau, kad ateisi. Po kiekvieno priepuolio vis 
laukdavau... Ir sulaukiau... Gert!

Linda nematė skambučio, Linda jaudinosi. 
Ji jautėsi, tarytum kokia apgavikė, kai ligonis 
šaukė ją kažkieno vardu. Mergaitė nenorėjo 
klausyti, nenorėjo girdėti jokių šio kliedinčio 
žmogaus minčių. Ji pagriebė nuo staliuko po
pierinę nosinėlę, suvilgė šalia stovinčiam van
dens stikle ir ėmė šluostyti ligonio lūpas.

Petras Shalna žiūrėjo į ją apniukusiomis 
akimis.

— Kad ... žinotum... Elvyra, kaip tavęs... 
pasiilgau! Juk dabar paliksi prie manęs? Palik
si? — Ligonis sujudo. Jis stengėsi pakelti gal
vą.

— Aš paliksiu... Aš čia būsiu... — sumišu
si tvirtino Linda. Jai darėsi baisu. Ji nenorėjo 
būti ta nežinoma" Elvyra, bet... turėjo. Dabar 
nebebuvo galima išeit ir apvilt to vargšo li
gonio...

— Duok ranką, Elvyra! — vos girdimai 
švagždėjo jis.

Linda klusniai suėmė drėgnus ligonio 
pirštus į savo saują. Po jo delnu ji užčiuopė 
skambučio mygtuką ir paspaudė. O Petras 
Shalna vis kalbėjo. Dusdamas ir užsikirsda
mas jis skubėjo išsakyti per tiek metų susirin
kusį ilgesį, skausmą ir vis dar nenumirusią 
meilę.

— Kai sužinojau, kad tu...už...Juozo...apė- 
mė mane...toks pasiutimas... Blogiau už prie
puolį.. Dienas, naktis, galvodavau, kaip ju
du nudėti... Mintimis tave pasmaugdavau... 
Kuo labiau galvodavau, tuo blogiau darėsi. 
Priepuoliai ir priepuoliai... Darbo nėrę... tavęs 
nėra... Bet viskas praėjo. Nepyk. Supratau 
pats, kaip tada rašei, kad... ne tau... tokiai 
jaunai su ligoniu gyventi... Nepyksti?

(Bus daugiau)

P.-Vaškys Dvi vazos
(Kairėje — nuosavybė P. Osmolskio, dešinėje — H. G. Greenfield)

Nuotrauka R. Kisieliaus

APIE ŠIUOLAIKINĘ POEZIJA
LIETUVOJE

(Atkelta iš 3 pusi.) 
pasinešimą į tautosaką. Alb. Žu
kauskas pasijuokia iš jaunųjų 
ieškojimo: “Antai prieš dešimtį 
metų buvę novatoriai, dabar jau 
užkietėję senatoriai...”

Janina Degutytė, anketos pa
klausta, kokios poezijos norėtų, 
atsako; “didelės, nesuvaržytos 
jokiais kanonais, jokiom litera
tūrinėm mokyklom, drąsios( bet 
ne manieringos), gilios (ir ne j 
pseudofilosofiškos), kad alsuotų 
ne vienadiene tiesa, kad maitin-| 
tusi kasdienybe ir vizijomis, kad 
ji būtų laikmečio gyvas kūnas 
ir kraujas. Kad būtų poezija. 
Tikra”.

Be abejo, J. Degutytės drą
siomis mintimis ir troškimais 
gyvena beveik kiekvienas Lietu
vos poetas. Kas gi nenorėtų po
ezijos, kuri būtų nesuvaržyta 
jokiomis dogmomis, kuri laisvai 
maitintųsi kasdienybe ir vizijo
mis, kuri skelbtų dideles ties- 
sas!? Jau dabar “Poezijos pa
vasario” puslapiuose poetai daž
nai pasako daugiau, negu gali
ma. O kai kada, anot poeto M. 
Martinaičio, jie kalba be žodžių 
ir tyliu balsu. Taip pat, vienaip 
ar kitaip, neretai prasiveržia 
slopinamas religinis jausmas. 
Štai, Gediminas Astrauskas ra
šo; “Kaip norėčiau aš, dieve ma
no, tavo pasakos amžių išsau
got!” (55). Algimantas Balta
kis “Maldoje, kurią sudėjo be 
dievis poetas”: “Viešpatie, vis 
vien išklausyki mano maldos” 
(35). Elena Mezginaitė: “At- 
ka'bėkit mane kaip maldą prie 
degančio židinio” (81). Just. 
Marcinkevičius: “Septyni kala
vijai susminga į tylinčią širdį” 
(64). Ir pagaliau S. Geda ele
giškame posme;

IŠVADOS PO KAMERINIO 
SPEKTAKLIO

(Atkelta iš 2 puri.)

mi, pavijota Škėmai būdingu pa
radoksišku filosofiniu siūlu Ne 
visiems aktoriams pavyko šį 
kartą škėmon įsijausti. Labiau
siai, tur būt dėl to, kad nežino
ta, ką vaidinti: ar gyvo kūno ir 
kraujo charakterius, ar tik tam 
tikro pamišimo simbolius? Bet 
tikrai žinojo, ką ir kaip daryti 
Bernardas Prapuolenis, kurio 
iki detalių, iki mažiausio kvėp
telėjimo. iki akies krustelėjimo j 
bei šypsnio įsigyventa Mr. John Į 
rolė liko nepamirštama. Blan-' 
kiau praėjo Ostrausko “Lozo
rius”. Didžia dalimi dėl to, kad 
ir pats autorius jame parodė

mažiau originalumo, mažiau nie
ką neatliepiančio atradimo tiek 
filosofine, tiek situacine pras
me.

Grįžtant prie pradžios, norė- 
I tume dar pakartotinai pabrėžti, 
kad šitokių kultūrinių apraiškų 
prasmė nėra ta, kad kiekvieną 
kartą turi būti laimėta kažkas 
nepaprasto ir tobulo. Viršūnės 
laimimos tik šitokių pastangų 
nuolatinumu bei publikos pa
kankamu ir nuoširdžiu dėmesiu 
šio, pasakytume, mažojo plano 
reikšmingoms užmačioms. Viso 
to ir pageidautina ateinančiame 
kultūrinės veiklos sezone.

k. brd.

ninga tautosaka, įdomia istori
ja; ji yra išvysčiusi gana gerą 
poetikos techniką. Vis dėlto ji 
turi būti labai atsargi, keldama 
balsą prieš pačią didžiausią ne
gerovę — žmonių ideologinį per 
sekiojimą. Kiekvienas poezijos 
poslinkis į draudžiamas zonas 
Sovietų Sąjungoj yra sekamas 
su didžiuliu nepasitikėjimu. An
tai, šių metų pradžioje vyku
siame Lietuvos TISR rašytojų 
susirinkime rašantis jaunimas 
susilaukė skaudaus partinio va- 
nojimo. Už ką? Ogi už tai, kad, 
užuot garbinę komunistinę da
bartį, savo kūryboje jaunieji 
poetai grįžta atgal į praeitį,
klaidžioja žalvarinėje senovėje; 
gilinasi į psichinius pasaulius, 
linksta į abstrakciją; operuoja

paslaptingais, neapibrėžtais į- 
vaizdžiais, įvairių asociacijų 
kombinacijomis. Buvo paklotas 
įvairiausių nuodėmių sąrašas. 
Kliuvo ir prozaikams, ir poe
tams, o labiausiai Sigitui Gedai 
už originalią, bet komunistams 
“nesuvokiamą” augalų, žvėrių 
ir dievybių simboliką naujau
siose poemose, žodžiu, ne poe
to sugebėjimas rašyti gražiai ar 
vaiskiai, ne jo kūrybinė jėga, 
bet jo asmeniška ideologija at
sidūrė ugnyje. Lietuvos KP 
centro komiteto narys J. Bieli
nis išdrožė griežtą pamokslą ir 
perspėjo jaunuosius nepamesti 
idėjinio principingumo; “Kiek
vienas neišvengiamai privalo 
apsispręsti, į kurią ideologinės 
kovos barikados pusę jis stoja. 
Vidurio kelio čia nėra”. Ir sa
kykite, ar nėra tai grasinimas? 
Ar nėra tai amstroto rimbo švil
pimas, įsakantis: gokite, jaunie
ji poetai, senųjų dogmatikų 
knarkimo taktu, ir mes jums pa
plosime! Aišku, paplos ir tie, 
kurie New Yorke tariasi esą 
avangardiniai jaunųjų laisvės 
gynėjai, nors iš tiesų gina tik 
savo siaurus interesus.

Gyvenant Vakaruose, sunku 
įsivaizduoti, kad koks nors par

tijos drinda iš viso turėtų teisę 
priekaištauti rašytojams ir nu
rodinėti, ką jie turi mąstyti ir 
kaip rašyti. Bet tai nuogas fak
tas. Tokie dalykai dedasi Lietu
voje. Todėl “Poezijos pavasario” 
kūriniai, ypač tie eilėraščiai (ir 
tokių yra apsčiai), kur pirmau
ja estetika ir asmeninis tikėji
mas, o ne primesta ideologija, 
yra didingi ir priklauso lietuvių 
literatūrai. Tokia poezija, kar
tojant suvažiavimo diskusijose 
dalyvavusio (Lit. ir M., 1971. 
IV. 24- S. Gedos mintį, yra bal
sas, už kurį reikia mokėti gyve
nimu ir krauju, balsas, dovano
jamas tautai per geriausius jos 
žmones.

Parduos 47 Kandinskio 
darbus

Guggenheimo muziejus New 
Yorke spalio 13 d. parduos 14 
Kandinskio paveikslų ir 33 akva
reles. Taip pat bus parduodami 
kūriniai Chagallio, Legerio, Glei 
zes ir Moholy — Nagy. Norima 
gauti lėšų išlaidoms ryšium su 
įgijimu 238 kūrinių iš Hilla Re
bay fundacijos. Kai 1964 m. bu
vo parduota 50 Kandinskio pa
veikslų, buvo už juos gauta 1,502, 
200 dolerių.

JEI JOS NORITE SIŲSTI
SIUNTINIŲ DOVANAS Į LIETUVĄ 

IR VISAS USSR DALIS, 
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...ūmai prapuolė
regėjimai. — jie viešpaties 
valia... Dabar jau vėlei 
valanda tylia 
užklok mane, o vakaro paparti....

(p. 176)

Tai nėra atsitiktiniai nuklydi
mai j tautos nuotaikas ar j tra
dicinius aruodus, kur religija ir 
poezija yra dvi neatskiriamos 
seserys. Jei galėtų, tikriausiai 
“Poezijos pavasario” poetai at
spausdintų eilę subtilių religinių 
eilėraščių. Kol kas tokio žanro 
poezija ten turi dūlėti stalčiuose.

Turint minty poezijos anketą, 
norėtųsi dar pridurti; Jokiais 
kanonais nesuvaržyta poezija 
Lietuvoje egzistuoja, bet jai 
gresia nuolatinis pavojus. Ji 
maitinasi sodria žmonių kalba, 
vaizdinga gamtos aplinka, turi- Ų,
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JĖZUS OKEANO PAKRAŠTY
Egzotiški išgyvenimai jaunimo bendrijoje

JUOZAS PRUNSKIS

Vieną saulėleidį Jacksonville 
Beach vasarvietėje ėjau Atlan
to vandenyno pakrante, akis 
įsmeigęs į knygą. Mane sulaikė 
jauno studentės amžiaus mer
gaitė, klausdama:

— Ką skaitote?
— Dostojevskio “Idiotą”. Tai 

aukštos literatūrinės vertės kū
rinys.

— O aš maniau, kad skaitot 
šv. Raštą.

Pokalbis buvo užsimezgęs ties 
pakrantės pilku poros aukštų 
namu, kurio prieangyje buvo 
stambiomis raidėm,is, sudarant 
žuvies siluetą, įrašas “Jėzus”.

— 'Kur jūs gyvenate? — pa
klausiau ją.

— Čia, šiame name. Čia mūsų 
krikščioniškoji bendrija. Esame 
penkios mergaitės ir keturi ber
niukai. Iš įvairių JAV vietų. Aš 
nuo New Yorko. Anksčiau var
tojau narkotikus, kitaip blūdi- 
jau, daug keliavau. O gyveni
mas buvo beprasmis, tuščias. 
Kelionėse patyriau apie šią 
bendriją. Įsijungiau. Mes gyve
name stipriu religiniu gyveni
mu. Kristus užpildė mano gyve
nimo tuštumą. Mano gyvenimas 
pasidarė pilnas, prasmingas, — 
atvirai ir noriai pasakojo ji.

— Mes studijuojame šv. Raš
tą, — tęsė ji, — ieškome dva
sinio įkvėpimo. Gyvename kaip 
broliai.

— Bet jūs jauni. Kaip tvarko
tės moraliniu atžvilgiu šioje 
bendrijoje? > , ,

— Mergaitės turime savo pa
talpas, bernaičiai savas. Bet 
koks paslydimas būtų prieš Jė
zaus dvasią. Mūsų tarpe palai
dumo nėra. Jei kurie gauna įkvė ( 
pimą moterystės gvvenimui, tie 
vedasi. Šiaip mūsiškiai gamina 
sandalus, eina į kitus darbus. 
Užsidirbame. Ir kažkaip Apvaiz
da mus aprūpina. Bendrai mai
tinamės, ir susiranda iš ko.

— Ar jūsų tąsi jaunimo relij 
ginis sąjūdis turi ryšio su kuria 
tikyba ?

— Ne. Mes tik gaivinamės 
krikščionybės tiesomis, jas gi
liau pažindami šv. Rašto studi
jose.

Tai buvo šeštadienio vakaras. 
Bekalbant prisijungė pora ber
naičių iš jų grunės. Mergaitė 
Juos vadino broliais. Ji papasa
kojo, kad sekmadienį 11 vai. jie 
turės susikaupimų, šv. Razto 
studijas.

Pasistengiau nueiti. Į jų namą 
buvo susirinkę apie 40 žmonių. 
Išskyrus trejetą vyresniųjų — 
vis jaunimas. Didžiojoje , sie
noje kabojo stambus paskutinės 
vakarienės; gobelenas. Priešin
goj sienoj — kryžius, padarytas 
iš dviejų medžio šakų, surištų 
raiščiu. Paprasčiausias, koks tik 
gali būti. Dauguma sėdėjo sofo
je, kėdėse, kai kurie pusiau išsi
tiesę ant žemės. Daugelio mer
gaičių kaklą puošė kryželiai. 
Kiekvienas turėjo Šv. Raštą. 
Vienų tai buvo stambi, paauk
suota, kietais viršeliais knyga, 
kitų — kišeninė mažytė laida, 
su įsegta sage, kurioje išbrėžtas, 
laimingai besišypsančio veido 
siluetas.

Jie giedojo religinę giesmę, 
taktan plodami delnais. Melodi
ja liejosi labai sklandžiai.

Nutilus giesmei, ėmė vienas 
po kito reikšti savo individua
lius jausmus:

— Garbė Kristui!
— Garbė Jėzui!
Susikaupime kai kurie užsi

merkę, rankas maldoje aukštai 
ištiesę. Dabar vienas spontaniš
kai atsiverčia Šv. Rašto knygą 
ir skaito, kaip Dovydas liepia 
garbinti Viešpatį pagal Jo didy
bę.

Ir ima pats aiškinti:
— Taigi, mes turime garbinti

kaipne kaip mes manome, o 
Jis yra didis.

Ir vėl iš visų kraštų pasigirs
ta individualūs maldos šauks
mai: .,,

— Ačiū, Jėzau! Ačiū, Tėve 
(išreikšdama intymumą, jie Die
vą tarpais pavadina “Daddy”). 
Būkime vienos dvasios! Mes ski
riam Tau visą garbę!

Visi jie švarūs, nors plaukai 
vienų iki pečių, kitų trumpesni. 
Padoriai apsivilkę. Ant vieno 
bernaičio drabužio, lyg protes
tui prieš “Dievas yra miręs”, iš
siūta ryškiomis raidėmis “Jis 
yra gyvas”.

Permetu visus akimis. Viena 
mergytė užsimerkusi, rankas iš
kėlusi, susikaupusi, tik lūpos ju
da. Ir kiti panašiai.

Vienas jaunas vyras pradeda 
pasakoti:

— Buvau silpnas. Manyje at
sirado noras pabėgti iš bendri
jos. Mąsčiau — jie gali įčiulpti 
mane į savo doktriną. Bet paju
tau, kad mes. visi broliai. Mes' 
pajuntame, kaip krikščionybė 
yra stipri, nors ir matome savo 
brolį silpną. Bet mes žvelkime į 
Kristų. Mes turime tikėjimą. 
Dievas yra mūsų tėvas. Dievas 
išves mus iš bet kokios situaci
jos, o ne koks lakstymas. Mes 
turime mokytoją šioj Šv. Rašto 
knygoj. Dievo žodis gali sužy
dėti mumyse. Dievas manęs ne
pasmerkia. Jis mane pakelia.. '

Ir. vėl suskamba jaunimo gies 
mė.; / .......

— Jei Manęs klausysit ir Ma
no žodžiai bus jumyse, prašyki-1 
te, ko norite.:. t ■ i

Giesmės akordai liejosi ri.t- čių momento įkvėpime sukurtos 
man, pliauškint rankomis. Vėl maldos šūkiams ir giesmėms, 
prasidėjo improvizuota indivi
duali malda, besireiškianti šū
kiais:

— Garbė Jėzui!
Vėl kitas atsiverčia I skyrių 

Jokūbo laiško. Paskaito ir aiški
na:' 1 ' ' • •

Šv. Rašto skaitymas — tai 
paskaita. Dievui tarnaujame, 
siekdami patirti?, kaip Jam gali
me geriau patikti. Būk laimin
gas bandymuose ir sunkumuo
se. Mes negalime būti laimingi, 
jeigu kiekvienoje nelaimėje ne
įžvelgsime Dievo pamokos. Mū- totojas. Dabar esu laimingas iš- 
sų silpnybėje Dievas parodo sa
vo jėgą. Jis padės jums pamaty
ti antgamtę, bet savo sielą tu- 
ritę patys išganyti. Amžinasis 
gyvenimas prasideda dabar, mes 
turime ramybę savo širdyje.

Vėl kažkaip savaimingai pra
siveržia giesmė iš jaunų krūti
nių:

— Pergalė Kristuje, Išgany
tojuje

Tiek daug spindinčių veidų. 
Giesmei aptilus — pasigirsta in
dividualios maldos šauksmai:

— Radau dabar Dievo sūnų!
— Ačiū Jėzui!
Ir tai girdisi iš studentiškų lū

pų. Vienas, pasidėjęs šalimais 
storą fizikos mokslo knygą ir 
skaičiavimo liniuotę, bando gitą 
ra pritarti maldai. Ir jis taria: į kurną, bet su kūdikišku papras-

— Aš širdy pajutau norą mels tumu ir atvirumu. Bendras rė
tis. Už asmenį, kurio nė vardo zultatas — stiprus religinio per- 
nežinau. Išreiškiu tai man atė- gyvenimo sužydėjimas. Jie sa- 
jusių giesmių melodijų garsais. ■ ko, kad įvairūs hipiai tai tuštu-

Ir, skambindamas gitara, jis 
gieda savaip sukurta gaida:

— Kirie.., Christe eleison... 
Agnus Dei, qui tolis peccata... 
Christe eleison...

Dabar visus pagauna kažko
kia džiaugsmo banga. Jie ima j 
giedoti: ,

— Džiaugsmas, džiaugsmas 
mano širdy... Aš myliu Tėvą, 
Sūnų, Šv. Dvasią, visus viena
me. Jis mane sutvėrė...

Vienas nuo kito jie užsikrėtė 
džiaugsmingu juoku, kuris"} 
skambėjo visame kambary. | 
sveikindamiesi, ėjo vienas nuo1 kiai, pvz.: “Jėzus yra tiltas per 
kito švelniai apsikabindami ar į audringuosius vandenis”, “Jėzus

k
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Pirklių išvarymas ij ŠventyklosEI Greco

Cosmos Parcels Express Corp.
Licensed by VNESHPOSYLTORG

Gerai pažįstama firma, kuri, per daugelį metų skubiai ir 
tiksliai patarnauja savo skaitlingą. klijentūrą. siunčiant 

DOVANAS-SIUNTINIUS | LIETUVA, LATVIJĄ, 
ESTONIJA, UKRAINIJA ir t. t.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KUJENTŲ PATENKINTI.
VTfu SIUNTINI'' \PDR AUSTI

"'.GARANTUOTAS SKUBUS IR TTESLb's PRlŠTAt M

i

.V suos? mūsų skyriuos*' rtste diat-1) kiek) ivpiny nųk-'i 
lokybės prekių prieinamomis kainomis

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP
affiliated with PODAROGIFTS, INC,

priima užsakymus dovanų pažymėjimams, automobiliams, šal- 
' dytuvams televizijų aparatams, radijo transistoriams, magne

tofonams (tapė recorders) ir daug kitiems dalykams, taip pat 
BUTAMS savo giminėms ir draugams gyvenantiems Lietuvoje 
ir Sovietų Sąjungoje.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykit mūsų vyriausioje 
įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 
Kreipkite dėmesį į nauję Adresą: 
488 MADISON AVENUE

Floor 2lst
NEW YORK, N. Y. 10022
Tel.: (212) 758 1150/1

t

Kristus tas pats šiandien ir vi-1 namo vadovu, išrinktu jo gyven- 
sada”.

Namo rūsyje trejetas studen-! sąjūdžio, jis at-

| — Kokias turite gyvenimo
taisykles šioje bendruomenėje? 

| — šventojo Rašto nuostatai
yra mūsų gyvenimo taisyklės.

Jų susikaupimo kambaryje 
1 buvo magnetofonas su juoste- 
lėsna įrašytuoju Naujuoju Tes- 

? tamentu. Juostelėse jie turėjo ir 
i kitų religinių dalykų. Sakėsi 
turi knygynėlį, bet daugiausia 

582-6833 skaitą šv. Raštą. '' -
j Išeidamas sutikau mergaitę, 
šio sąjūdžio įtarę. Ji —ž jauna

| rankas paspausdami.
| Šitaip jų susitelkimas ir mal

da jau užsitęsė per pusantros 
valandos. Nesinorėjo tikėti, kad 
Amerikos jaunimas gali tiek iš
tverti religinėje ekstazėje, ša
lia manęs atsiradusią vakarykš
tę jaunuolę tyliai užklausiau;

— Kaip ilgai tai užsitęs?
— Kol dvasia mus ves...
O jų būrys vėl išsiliejo religi

ne giesme:
— Jis Viešpats;. Jis prisikėlė 

ir jis Dievas. Jo rankose visas 
pasaulis, Jo rankose Jacksonvil- 4109 W. 63rd St. 
le. Jo rankose visos Bažnyčios. I

Beveik dvi valandas užsitęsė j .. ,-r ■?. - --
tas jaunimo religinis susitelki- f” MAR SHOPPE brite.' Tarnavo Europoje, "JAV mas. Čia buvo tiek vietos jų pa-’ į^ng into rTat C AL - MAR”

I'or Ladies, Men”s A- Chlldren'stVear.
i A ooinplete line of (jį^ųjlęS, Wear., !

“We stresi high ųuallty and per- į
! šonai

f 
tojų. Paklaustas, kas buvo pra-

I

tiško amžiaus jaunuolių gamino 
iš kilimų ir odos rankinukus ir 
dirbo sandalus. Pardavinėdami 
jie pelnosi pragyvenimą.

Susėdome pasikalbėti su to w.

ANDY’S BARBĖK SHOP 
40% OFF on KOSCOT’S COSMETICS 

(Men’s and Women’s) j
STOP IN AND GET A TRIM 

Open Tuesday to Friday 9 to 6:39;
Saturday 9 to, 6:00.

Užsibaigus prislinkau prie va- flOnaI 8Prv1ce.., 
dovauiantį vaidmenį parodžiu- open Mon. and U C C L .Ali rlovo
šio jauno vyro.

— Koks čia jūsų sąjūdis? — 2809 W. 55th St.

All other days, 
until 6 p.m.

Thurs. until 9 p.m. 
tncuding Saturday,

PR 8-1655
paklausiau.

— Toks savaimingas. Jis plin
ta po visą pasaulį. Mūsų bend
rijos nariai gali būti navos tiky
bos išpažinėjai, pvz. katalikai ir 
lankyti savo bažnyčią. Laikraš
tininkai. mūsų judėjimą vadina j 
Jėzaus sąjūdis. Jis auga įvai
riuose miestuose ii' kontinentuo-1 
se. Aš buvau narkotikų var- j

sigelbėjęs Dievo tarnyboje.
— Kur jūsų centras?
— Dievas.

— Iš kur jūsų giesmės?
— Daugelis iš Šv. Rašto, 

liekamos Dievo mums įkvepia
momis melodijomis..

Prisiartinu dar prie vieno stu
dentiško amžiaus jaunuolio:

— Kokius čia žodžius Tamsta 
kalbėjote bendrijoje, kad nega
lėjau suprasti?

Ir aš pats jų prasmės nežino
jau. Nežinojau, ką sakiau, ką 
man buvo Dievo dvasia tuo mo
mentu įkvėpusi, — aiškino jis.

Buvo matyti, kad savo susi
telkimo pobūvyje jie palieka 
daug laisvės individualiam reiš- 
kimuisi, toleruoja net egzotiš-

at-

x><

karinėse įstaigose sekretore. 
Dabar .susižavėjusi tuo Jėzaus 
sąjūdžiu. Ji pasakojo:

—• Gruodžio mėnesį išskrendu 
atgal į D. Britaniją. Ten miręs 
mano tėvas paliko namus. Jie 
bus labai tinkami organizuoti 
būstinę šiam Jėzaus sąjūdžiui.

MEXICO TAQUERIA 
RESTAURANT

Fine Mesicon Footl In A Friendly 
Atniosplicre

"Now that you’ve trled the ręst, 
try the best”.

Tostados * Tacos * Enchiados
A Little bit. 1 of Mexlco at
7604 NO. ASIII.AN1) AVENUE

For Carry-Outs — Call MARTHA at i
3 3 8 - 1 4 7 3

Modern Impressions Coiffures 
50c. OFF ON SHAMl’OO & SĖT 
SHAPING —’FROSTING —’STYLING 
Only.wlth this coupon. expfres Oct.,30 
“Terry” IUzzone, oivner, formeriy at 
6655 S. Mozart, now at 4136 W. (I3rd 
Street, Tel. 582-8957. Hours: Wed.- | 
Frl. 9 a.m.-9 p.m. Sat. 9 a.m;-5 p:m; ' 
Sun. 9 a.m.-3 p.m. '''Appodntment not 
always necessary."

serbian“člub ”
SPECIALITY OF THE HOUSE 

SHISH KEBAB
Now that you have trled this ręst 

try the best!
Open 7 days a week.

Dinner 11 to midnghi. 
Also eoektails.

Tel. _ HU 9 - 2860
1928 W. Evergreen, Chicago

Joe Wentz Ford, Ine.
Authorized Sales & ServiceI

FOR YOUR BEST DEAL — Call

445-5000
ma, nulis, o džiaugiasi pilnatvę 
ir laimę radę Jėzuje

Viršuj jų didžiųjų durų išpieš
tas kryžius ir stambiomis raidė
mis ties juo įrašas: “Džiaugs
mas visuose sunkumuose.”

Už trejetos dienų turėjau pro
gą dar kartą aplankyti Jėzaus 
sąjūdžio būstinę. Svetingi gy
ventojai pervedė per visus kam
barius. Visur švaru, tvarkinga. 
Kiekviename kambary kryžius 
ar religinis paveikslas, jų tarpe 
ir Marijos paveikslai. Daug kur 
išrašyti sienoje, ant durų šū-

5i

/I

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai 

stereo.

Krautuvė Marųuetfe Parke 
Pardavimas ir taisymas

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

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS
SIUNTINIAI J LIETUVĄ

Gerų prekių didelis pasirinkimas Au
tomobiliai, šaldytuvai, televizijos, do- 
ler. certifikatai, maistas, akordeonai. 
2608 W. <191 h St., Chicago, IU. 00620 

TELEF. WA 5-2787

[g

SKYRIAI:
NEW YORK, N. Y. 10003, 39 Second Avenue 
NEW YORK, N. Y. 10011, 135 W. 14th Street 
BOSTON, Mass. 02118, 271 Shawmut Avenue 
BOSTON, Mass. 02127, 389 VVest Broadway 
BUFFALO, N. Y. 14206, 332 Fillmore Avenue 
CHICAGO, 111. 60622, 2222 VVest Chicago Avenue 
CHICAGO, III. 60608, 3333 S. Halsted Street 
CLEVELAND, Ohio 44134, 5879 Statė Road 
IRVINGTON, N. J. 07111, 762 Springfield Avenue 
GRAND RAPIDS, Mich. 49504, 636-38 Bridge St. N.
HAMTRAMCK. Mich. 48212, 11333 Jos. Campau Avenue 
HARTFORD, Conn. 06114 200 Frankiin Avenue 
LAKEVVOOD, N. J. 08701, 241 Fourth St.
LOS ANGELES, Calif. 90022, 960 S. Atla.itic Blvd. 
NEVV HAVĘN, Conn. 06511, 1329 Boulevard 
NEVVARK, N. J. 07106, 698 Sanford Avenue 
PASSA1C, N. J., 176 Market Street 
PATERSON. N. J.. 99 Main Street 
PHILADELPHIA, Pa. 19122, 1214 N. 5th Streei 
PITFSBURGH, Pa. 15203, 1307 E. Carson Street 
SAN FRANCISCO, Calif. 94115, 2076 Sutter Street 
VVATERBURY Conn., 905 Baik Street 
WARREN, Mich. 48092, 29200 De Quindre, «/2 Block 

. of 12 Mile Road
VVOODHAVEN, N. Y. 11421, 94 - 08 Jamaica Avė. 
VVORCESTER, Mass. 01610, 169 r.lilbury Street 
YOUNGSTOVVN, Ohio 44503, 309 W. Federal Street 
IRVINGTON, N. J. 07111, 1082 Springfield Avenue

Tel.: AL 4-5456 
CH 3-2583

LI 2-1767 
268-0068

TL 6-2674
BR 8-6966 

WA 5-2737 
884-173t

ES 2-468
GL 8-225i 

365-525 
246-9274

FO 3-8569 
AN 1-299
LO 2-1446 

373-878.
GR 2-638 

274-640
PU 3-481? 

HU
Fl
PL

1-275
6-157
6-676

North
Tel.: 751-6760/1

Tel.; 441-47 U 
SW 8-286?

Rl 3-044 
374-644*

Perskaitė Dranga- duokite kitiems pasiskaityti.?•

įj liu
Ii 

_Ji.

iEŽi1-
1 A'
Į iSi

'I
1 1 ■■rl-'jSS SURED

<; Chicagos Taupymo Bendrovė turi įvairiausių moderniškai įrengtų taupymo skyrių, lengvas pri- 
Važiavipias, gregas patarnavimas, net du Vernai automobiliams pastatyti, saugumo dėžutės ir kitokie 
parankuma. Chicagos Taupymo Bendrovė yra ne t’k lietuvių sostinės, bet ir visų Amerikos lietuvių 
ir jų organizacijų centras. “The Pres dential Room" puiki vieta organizacijų susir nk'mams bei 
mažiems banketams teikiama veltui.

PER ANNUM .y PER ANNUM

0N CERTIFICATES 
0F $5000.00 0R MORE

2 Year Maturity

0N CERTIFICATES 
OFS 1000.00

One Year Maturity

PER ANNUM

0N ALL PASSBOOK
ACCOUNTS

A

A

A

\R ICSŲ NAMAS YRA PER MAŽAS ICSŲ ŠEIMAI?

AR JCSŲ KROSNIS PASENO?

AR VASAROS KARŠČIAMS UŽĖJUS NENORĖTUMEI KVĖPUOTI

GRYNU ŠALTU ORU?

CHICAGO TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVE duoda pasko- 
prieinamoms ir patogiomis išlygoms, $500.00 ir daugiau bet kokiems 

O gal jums reikalingi pinigai kitiems reikalams? 
namą, jei iki šio) jo neturite ir jums

*
las
namų pagerinimams.
Arba gal norite įsigyti nuosavą
nusibodo mokėti aukštas nuomas?

BET KOKIAIS FINANSINIAIS REIKALAIS KREIPKITĖS J

Chicago Savings and Loan Assn.
PHILOMENA D. PAKEL, Pres

6245 SO. WESTERN AVĖ. TEL. GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P.M. to 8 P.M Tues 9 tol. Thurs and Friday 9 to 8. Sat. 9 to 12:30

■

*
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Filmų įvairumai
Solženicyno "Viena diena" ekrane

STASĖ SEMĖNIENĖ

• I LAISVĘ, 1971 m. rugsėjo 
mėn. Nr. 52 (89). Lietuvių po
litikos žurnalas. Leidžia Lietuvių 
Fronto Bičiuliai. Redaguoja juo- 
zas Kojelis, Post Office Box 344- 
61, Los Angeles, California 900- 
34. Administruoja Aleksas Kul
nys, 1510 East Merced Avė., W. 
Covina, California 91791. Meti
nė prenumerata JAV ir Kanadoje 
— 5 dol., visur kitur — 3čč dol., 
atskiro numerio kaina — 2 dol.

Žurnalo naujo numerio gera 
dalis medžiagos skirta 1941 metų 
sukilimui, 
veržimo 30 metų sukaktį. Apie 
sukilimą pirmoje eilėje rašo Sta
sys Lozoraitis, jr., sukilimo pėd
sakus tautoje aptardamas šitaip:

“Jame gimė lietuvių rezisten
cinė valia, kuri prisitaikydama 
prie nuolat kintančių istorinių 
sąlygų, pagal susidarančias ap
linkybes keisdama savo formas, 
tebėra gyva ir tvirta. Jos priemo
nės pasikeitė, tačiau tikslai pasi
liko tie patys, kaip tų lietuvių, 
kurie tą tolimą birželio dieną su
kilo prieš svetimuosius savoje že
mėje. Jie būtų tą darę prieš sve
timuosius iš vakarų ir pietų ir 
šiaurės. Prieš visus tuos, kurie 
šio 20 šimtmečio antroje pusėje 
bando užgnaiužti tautų teises.

Lietuvių tautos istorija teka 
paslaptinga ir vingiuota vaga. 
Tačiau ji teka viena kryptimi 
Ir niekas jos nepakeis.”

Dar apie tą patį sukilimą tes
tamentine plačiąja prasme rašo 
Stasys Žymantas, sakydamas:

“Netiesa, kad sukilėliai nepra- 
matę naujos vokiečių okupacijos. 
Savo paskiritmi sukilimas buvo 
nukreiptas ir prieš sovietų oku
paciją ir prieš nacių kėslus. Pa
grindinis sukilėlių tikslas kaip 
tik ir buvo pastatyti-nacių Vo
kietiją prieš įvykusį faktą, ir jie 
tą tikslą pasiekė. Lietuvon atėję, 
vokiečiai rado atstatytas valsty
bines ir savivaldybines įstaigas ir 
tautos vardu kalbančią Laikiną
ją vyriausybę.”

O Jurgis Gliaudą, dėmesį per
keldamas nuo ginkluotos rezis
tencijos į tyliąją rezistenciją, ta
ria:

“Ginkluota rezistencija neat
nešė šaliai išsilavinimo, nes ko
vai trūko ginkluotos jėgos. Ty
lios rezistencijos sėkmei nereikia 
brutalios jėgos talkos. Reikia ma
sinio galvojimo būdo, reikia ma
sinio nusiteikimo. Ne pats fak
tas, kad kunigas dėsto religines 
tiesas, yra svarbu, bet masinis 
galvojimas, jog taip reikia. Ne 
tai reikšminga, kad lietuviškojo 
“samizdato” slaptoji plunksna 
perrašinėja kūrinio puslapius, 
bet kad žmonės jaučia reikalą tai 
daryti ir kad yra skaitytojų. Lais
vės ilgesį reiškia ne tiek tylios 
rezistencijos anekdotą 
narsuolis, bet tokio 
klausytojai...”

Aplamai, žurnalas 
kitomis savo temomis, o ypač ge
rai parengta apžvalgine savo da
limi. Puslapiuos jaučiamas tvir
tas žinojimas, kur einama ir ko 
siekiama. Nesilankstoma nei 
draugams, nei priešams, o žen
giama pakelta galva.

kų pilis — J. Jurginis, A. Tauta
vičius, B. Krūminis ir S. Miku- 
lionis, apie Kauno pilį —K. Mi
kas; Medininkų pilį aprašo J. 
Jurginis; Raudonės ir Panemu
nės pilis nagrinėja S. Pinkus; 
Raudondvario pilies istoriją pa
teikia J. Jurginis, Liškiavos pilį 
aprašo K. Mikas, Biržų pilį apž
velgia S. Pinkus ir Klaipėdos pilį 
— A. Tautavičius. Čia suminėtų 
pilių pateikiama istorija, archi
tektūros detalės, archeologinių 
tyrinėjimų duomenys. Šis vertin- 

minint nuo jo prasi- gas veikalas gausiai iliustruotas

cementinę sieną ligi sutemų. Jie 
sugrįžta stcvyklon, praryja miltie- 
nę, o Ivan iškaulija dar ir ekst
rą porciją. Jis paslepia plieninę 
dildę (brūžeklį), kurią jis taip 
nervindamasis įšmugeliavo į sto
vyklą, ir sukrenta išvargęs į savo

pasakojąs 
anekdoto

įdomus ir

• I actu vos I’Uys. Vilnius, 19- 
71. 304 p. Lietuvos Mokslų aka
demijos Istorijos instituto leidi
nys. Ats. redaktorius J. Jurginis. 
Tai kolektyvinis darbas apie 
svarbesniąsias pilis, esančias et
nografinės Lietuvos ribose. Apie 
pilis apskritai rašo J. Jurginis, a- 
pie Vilniaus pilis — M. Jučas, 
A. Tautavičius, R. Batūra, E. 
Budreika ir S. Jučienė, apie Tra

graviūromis, planais, nuotrau
komis, rekonstrukciniais pieši

niais.

• LAIVAS, 1971 m. spalio 
mėn. Nr. 17. Religinio ir tauti
nio gyvenimo mėnesinis žurna
las. Ema 50-ji metai. Leidžia lie
tuviai marijonai. Redaguoja

Tyrimų duomenys tokie: pa- 
i cientai, kurie buvo pradėję sep- 

Daugelis bijosi senatvės ypač ' tintą metų dešimtį ir kurie turė- 
tcdėl, kad tai siejama su proti- jo normalų kraujo spaudimą, be- 
nio pajėgumo susilpnėjimu. Ta- veik neturėjo jokių pasikeitimų 
čiau dabar du Dūke universiteto 
profesoriai įrodinėja, kad proti
nio pajėgumo silpnėjimas rišasi 
ne su pačia senatve, o daugiau 
pareina nuo peraukšto kraujo 
spaudimo. Dūke universiteto se
nėjimo ir žmogaus vystymosi 
Centro psichiatras dr. Carl Eisen- 
dorf ir jo padėjėjas Frances Wil- 
kie stebėjo 202 vyrus ir moteris, 
vyresnius kaip 60 ir kaip 70 metų.

Jie visi buvo paskirstyti į tris 
grupes: su normaliu kraujo spau
dimu, su spaudimu, pakilusiu iki 
aukštutinės, bet dar normalios 
ribos ir su per aukštu kraujo spau
dimu. Kas pustrečių metų kiek
vienas iš jų buvo rūpestingai iš
egzaminuotas ir perėjo psicholo- 

su-. ginius bei protinius kvotimus.

Protinis pajėgumas senatvėj vo pakankamas išlyginti su am
žiumi atsiradusių organizmo 
menkėjimų, jų tarpe ir metabo
lizmo, kraujo indų, plaučių vei
kimo sutrikimų.

Šioji tipinga katorgininko die
na, per kurią jis patiria visokiau
sias kančias, nuo darbo ligi

I stingimo šaltyje, iki pasitenkini- 
i mo valgiu — virtų žolių buiza, 
! yra paties nelaimingojo aptarta 
■ kaip “gera”. Nes jis galėjo susi- 
( durti ir su kur kas blogesniu li
kimu — uždarymu vienutėje ar 
kitos rūšies brutalumais.

Nieko ypatingo neįvyksta visą 
dieną. Tačiau visa tai, kas atsi
tinka, yra atvaizduota vergiškoj į mano fotografo, traukiamos, 
aplinkoj ir smulkmeniškai.

savo protiniuose sugebėjimuose 
per visą dešimtį metų. Kurie tu
rėjo aukštą kraujo spaudimą, be
veik turėjo dešimčia punktų su
silpnėjusį intelektualinį pajėgu
mą. Tie gi, kurių kraujo spaudi
mas buvo ant aukštutinės nor
malios ribos net keletą punktų 
buvo pagerinę savo intelektuali
nį pajėgumą, tuo paremdami te
oriją, jog senesniems žmonėms 
reikia truputį aukštesnio kraujo 
spaudimo, kad būtų palaikoma 
reikiama kraujo apytaka smege
nyse.

Tačiau tarp pacientų, vyresnių 
kaip 75 m. amžiaus, net truputį 
pakeltas kraujo spaudimas nebu-

LEIDŽIA DAUGIAU KNYGŲ

Šiemet JAV-se išleistų ar lei
džiamų knygų sąrašas siekia 36,- 
000. Prieš dvejus metus jų buvo 
išleista 29,600.

Haleem’s Standard 
Service

“Uiuler New Management” 
All Mechanical Repa;rs. 

Tune Ups — Oil Change. 
Complete Winterizing.

OPEN 7 DAYS: 8 a.m.-10:30 p.m.

5101 S. VVestern, 476 9362

vienas pačių geriausių. Nežiūrint 
monotoniškumo, filmas nufoto
grafuotas tyrai minimo švedo. Jo 
nuotraukos yra grynos, švarios, 
beveik moksliškai pramatytos. 
Sibiro (o iš tiesų Nofvegijos) dy
kumos tiesiasi su kažkokia paslap
tinga jėga, Seven Nykvist, Berg-

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY

Manufacturers

F

Aleksandro Solženicyno Nobe
lio premiją laimėjusi knyga “Vie- 

Įna diena Ivano Denisovičiaus gy
venime” buvo pastatyta suomio 
Kasparo Wrede ekrane.

“Filmas “One Day in the Life 
of Ivan Denisovich” yra taip šal
tas, taip be vilties, taip nuolat!- j guolį. Jis permąsto dėkingai, kad 
niai žiaurus, kad mėgstantieji ru-) dar viena diena iš jojo 3,653 ver- 
sų literatūrą ir filmus iš rusų gy-, gijos dienų praslinko be ypatin- 
venimo, ir nenorėdami, tiesiog gos agonijos, 
garbins jį.

Tai yra grynai klasiškas Sol
ženicyno perdavimas tos žiaurios 
buities. Sibiro priverčiamųjų dar
bų stovykloje. Filme jaučiamas 
nusilenkimas nesuvaldomai žmo
gaus dvasiai, kaip tai stipriai pa
brėžta originale.

Lyg nuolatinis ošimas, per vi
są filmą tęsiasi baisaus vargo pa- 
veiikslinis dienoraštis. Ivan buvo 
nuteistas 10-čiai metų sunkaus 
darbo katorgai Stalino viešpata
vimo laikais.

“One Day...” yra, pažodžiui i-1 Per visą filmą, lyg juoda lini- > 
mant ir visai paprastai kaip ant- ja, driekiasi kartumas ir vargai. Į 
rašte sako, filmas, kuris pra-1 Taipgi vyrauja tipinga rusiška I 
sideda ir baigiasi vieną dieną gy- nuotaika, kuri yra sunki, šalta, 

kun. Kazys Barauskas. Redak- venime žmogaus, pasmerkto ir iš- 
cijos ir administracijos adresas, siųsto į sovietų vergų darbo sto- 
4545 VVest 63rd St., Chicago, vykią.
111. 60629. Metinė prenumerata! Ivan, tylus stalius, atsibunda 
JAV ir Kanadoje — 4,00 dol.,1 dar prieš auštant, apsvynioja sa- 
kitur — 5.00 dol. ivo kojas skarmalais ir suvalgo

Numeryje aprašoma čikagie- pusryčius — iš žolių ir kopūstų kur filme neprilygstama to žy- 
čių maldininkų kelionė į šv. Ma-Į išvirtą sriubą. Tada tas nslaimin- miojo laureato iškalbingumui ir 
rijos Šiluvos šventovę VVashing- gas katorgininkas mėgina susi- ' ’’
tone. Informuojama apie Mari
jos kongresą Zagrebe, pateka
mos popiežiaus Pauliaus VI min
tys apie krikščionišką veiklą, 
supažindinama su Maskvos pas
tangomis tapti viso pasaulio or
todoksų galva, liečiami dabar 
gana madingi astrologijos klau
simai, spausdinama Aloyzo Ba
rono novelė, nušviečiama Ame
rikos parapinių mokyklų sitų- 
a’ija ir kt. žurnalas gausiai i- 
Irjstruotas.

I 
istorinė ir detalizuota.

Tačiau tie žiūrovai, kurie gar-1 
bina Solženicyną, ir tai ne tiek 
dėl jo rusiškų savybių, kiek dėl 
jo visuotinio žmogaus dvasios iš- 
gyrimo, lijes gana nusivylę. Nie-

I

• VILTIS, Vol. 30, No. 3. O<- 
fober - November 1971. The 
Foremost Folklore Magazine. 
Žurnalą leidžia ir redaguoja V. 
F. Beliajus, P. O. Box 1226, 
Denver, Colorado 80201. Metinė 
prenumerata 5.00 dol. Žurnalo 
puslapiuose skelbiama medžiaga, 
ir iliustracijos liečia įvairių tau
tų šekius, dainas ir aplamai 
liaudies meną. Niekada neap
lenkiami ir lietuviai.

NAMŲ TAISYMO DARBAI
Staliaus, dažymo ir visus kitus 
darbus atlieka lietuvis — labai 
prieinama kaina.

SKAMBINTI RE 7-9615

Daug sutaupysite pirkdami 
ivairių filmų foto aparatus 
jų reikmenis Pasinaudokite 
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidarą pirmad 
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai.
REIKMENYS FOTOGRAFAMS

3314 West 63rd Street
Chicago, Illinois 60(529

Telef. PRospect 6-8998

čia 
bei Į 
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PETE’S AUTO REPAIR
Taisau MOTORUS. STABDŽIUS, 

Transmisijas Starterius, A Iterna to
rius, Motor Tune-up. Ir kitus pa
taisymus. PETKAS PIANYS, sav., 
621! - 15 South Damen Avenue — 
TEL. 737 - 3988.

Tom Courtenay Ivano rolėje 
perdavė jo charakterį įtikinan-' 
čiai. Išblyškęs kaip lavonas, su-1 
čiauptom lūpom, tas paprastos' 
galvosenos žmogelis pasirodė e-: 
sąs ištvermingas Ivan.

Filmas skiriamas visiems. Atsi
ras žiūrovų, kuriems, be kasdie
ninės melodramos, šis filmas pa
sidarys nuobodus. Tačiau dauge
lis išsigąs to baisiaus gyvenimo, 
kai cigaretės nuorūka gali tapti 
maža rojaus dovana. Arba, kad 
baisi politinė sistema verčia vie
ną žmogų sakyti kitam: “Ar gir
dėjai? Ir vėl šią savaitę nebus sek
madienio”.

- .... —---- ----- ,--- .—...... ........

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai - pritaikinti paveikslams 
ir skelbimams, rėmai — metalu 
aplieti rėmai.
2400 So., Oakley Avė., Chicag 

Tel. Vlrginia 7-7258 - 59 MARŲUETTE PHOTO 
SUPPLY

IR MFGfi.lAMS

net niekur nėra pasiūlytas tinka
mas jo pakaitalas.

Režisierius suomis K. Wrede 
parodė ir savo neįtikimą klausą 
— sniegas po kojomis girgžda, 
žingsniai cypia savo sunkumu ir 
nuo klampojimo, skardinukės ati
daromos su tyliu šnypštimu, 
maistas valgomas garsiu srėbimu. 
Jis taipgi turi labai taiklių žvilgs
nių mažiausioms smulkmenoms.

Nedaug įvairumo yra katorgi
ninko pilkoje nuobodžioje dieno
je. O kiek to veiksmo atsiranda, 
Sven Nykvisto foto aparatas pui-

muiluoti ligą, kad tik nereikėtų 
eiti sunkiųjų darbų dirbti, 
čiau jo temperatūra nesiekia 
laipsnių, kada jau įmanoma 
silikti sergančiojo lovoje. O 
dangi ir lauke temperatūra tėra

—27 laipsniai, visa 13 laisnių 
per žema, kada vyrai būna neva
romi į lauko darbus, jis nenoro
mis turi pasiduoti likimui.

Taip nelaimingi nuteistieji, 
vilkdami sunkiais žingsniais ko
jas per gilų sniegą ir varomi pri- i 
žiūrėtojo, (juo daugiau nudirbs, I 
juo daigiau maisto gaus), stato kiai pagauna.’ Jis toje srityje yra

Ta-
100
pa- 
ka- I

JAGK BATES CONOCO
KRAKES INSTALLED, $24.95 

(Except Cadlllacs and Tornados) 

AUTOMATUI TRANSMIS8ION8 
AND ENGINES INSTALLED

TUNE-UPS * LUBE JOBS 
OOM PLĖTĖ VVINTERIZING

WAGNER & SONS
Typewrltera — Adding Machlnes — 

Checkwrlters 
Nuomoja —- Parduoda — Taiso 

NAUJOS NAUDOTOS
Virš 50 m. patikimas patarnavimas 

NAUJOJE VIETOJE
5610 S. Pulaski Rd., Tel. 581-4111

I 
ūkis, 
Išlei-

• Lietuvos Miškai ir Jų 
dr. Antano Skėrio studija, 
do Lietuvių katalikų mokslo a- 
kademija Romoje, 1970 m. 545 
psl. Aprašyta Lietuvos miškų ti
kis, jo reikšmė bendram Lietu
vos ūkiui. Daug įvairių duomenų. 
Leidinio kaina nenurodyta.

Knyga apie imigrantus
Th. C. Wheeler suredagavo, o 

Dial leidykla išleido veikalą: 
“The Immigrant Experience: 
The Angžuch of Becoming Ame- 
rių: J. Agueros, W. Alfred, E. 
Boe, Cz. Milosz, A. Pryce — 
Jonės, M. Pužo, H. Roskolenko, 
J.A. Williams ir J. Snow Wong.

Žmogaus sukurti 
kosminiai spinduliai

Californijos universitete, Berke- 
ley, taip ištobulino atomų skaldy
mo įtaisą, kad jis gali azoto bran
duolį sviesti 36 bilijonų elektro
nų voltų energija. .Šitokiu grei
čiu paleistos dalelės jau darosi 
žmogaus sukurti kosminiai spin
duliai. Azoto branduolis susideda 
iš 7 protonų ir 3 neutronų ir yra 
laikomas, palyginamai, sunkus. 
Pirmą kartą tokią sunkią dalelę 
įstengta išmesti kosminių spindu
lių greičiu. Norima dabar šį at
radimą pritaikyti vėžio ląstselių 

naikinimui.

♦
*

Station Hours 7 Days: 7 a.m.-7 
Garago Hours: W a.m.-6 p.m.

4757 So. VVestern, 847-8940

p.m.
*

Chrysler - 
Plymouth
Prices 

start at
$1915*
*$1915. Manufacturer's suggesled retall prlce for a Crlcket 

avallabla at aelected Plymouth dealers'. Price excludes atate 
and local taxes, destination charges, and dealer new-car 
preparation charges.

AUTHORIZEO DEALERS CHRYSLERmotdrs COAPORATION

BALZEKAS MOTORS
PLYMOUTH — FURY — VALIANT — SATELITE — STATION VVAGON8 

ROADRUNNĘR — BARRACUDA — DUSTER
Pirkite dabar, kai kainas yra žymiai sumažintos 1971 metų visiems 

automobiliams prieš pasirodant naujiems 1972 modeliams.

4030 Archer Avenue Tel. VI 7-1515

e
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NESENI ĮVYKIAI LIETUVOJE
Atvaizduoti neseniai išėjusiame O. Nendrės romane

ANTROJI BANGA
Apie šį romaną raše

“O. Nendrė lengvu stf’umi mum pristato Lietuvos ūki
ninką: nefantazuotą, bet tikit tiek savo išore, tiek savo vi
dumi: siekiantį aukštų idealų, .riliai religingą, suprantantį so
cialinius reikalus” (Darbininkas, "970, 73 nr.).

“O. Nendrės pasakojimas apie tii yra subtilus ir patrauk
lus. Ištisai visa knyga yra parašyta gyva ir sklandžia dialogi
ne forma. Todėl beskaitant tarsi užsimiršti, kad turi knygą 
rankoje, o vien tik klausaisi gyvų pokalbių, pats pasijunti be
sąs tarp gyvų žmonių” (Tėviškės Aidai, 1970, 42 nr.).

Knyga gaunama “DRAUGE” ir pas platintojus.
Kaina $3.50

CRANE SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

B. R. PIETKIEVVICZ, Prez.
2555 West 47th Street Tel. LA 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

Mokamas už dviejų Me- Naujas aukštas dlvL
tu l'erUficatu įkaltas dendas mokamas už

Minimum $5.000.00 investavimo apskaitas.
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D 

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d.
PIRMAD. tr KETVIRTAD...........» v. r. Iki 9 v. V.

VALANDOS: ANTRAD. ir PENKTAD................9 v. r. iki 5 v. V.
fiESTAD. 9 v. r. Iki 19 v. d. — Trečiad. uždaryta.
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Nauja prof. Vytauto 
Vardžio knyga

Prof. Vytauto Vardžio knygą 
“Kari Mara: Seientist? Revolu- 
tionary? Humanist?” išleido D. 
C. Heath leidykla Bostone. Dr. 
Vardys profesoriauja Oklaho- 
mos universitete ir vadovauja 

s to universiteto studijų centrui 
Muenehene, Vokietijoje.

Rūpestis liaudies dainomis . 
Lietuvoje

Daugiau dėmesio šimtametei 
lietuvių liaudies kūrybai, kuo 
plačiau rinkime savo tautosakos 
turtus —tokias mintis iškėlė fi
lologijos mokslų kandidatė B. 
Kazlauskienė “Kom. Tiesoje” 
(rugp. 4). Ji nusiskundė, kad lie-

• tuvių liaudies daina Lietuvos 
jaunimo gyvenime užimanti vis 
menkesnę ..vietą. Esą, tolimų 
kontinentų muzika pripildanti 
pobūvius, poilsio vakarus. J ma-

* gnetofonus įrašomi ar dainuo
jami “šlageriai”, kurių turinys 
ir meniškumas neprilygsta liau
dies dainai.

Čia autorė priminė 1970 m. 
*■ “Švyturio” žurnale (19 nr.) pas

kelbtus sociologinių tyrimų duo-
> tnenis. Didžioji į anketas atsa- 
! ckiusio jaunimo dalis — 80 proe.

— pasisakė jaučianti liaudies 
dainų grožį, jų gilų turinį ir me
niškumą. Tik vienas nuošimtis

> apklaustųjų visai nevertina liau
dies dainų. Tačiau negerovė e- 
santi ta, kad ir iš vertinančių 
liaudies dainą, jas moka visai 
mažai. 20 proe. moka 1—5 dai
nas, 30 proe. —5—10 dainų,

.23 proe. — 10—15 dainų ir 35 
proe. daugiau kaip 15 dainų. 
Tik septynios dainos yra beveik 
visų mokamos ir populiarios, bū
tent: “Pasvarstyk, antele”, “Ty
kiai tykiai Nemunėlis teka”, “Šė
riau, šėriau sau žirgelį” ir kt.

B. Kazlauskienė teigia, kad 
ieškoma įvairių būdų dainoms 
išmokti. Gi vienas patikimiausių 
būdų joms išmokti ir pamilti, 
tai patiems jas rinkti iš liaudies. 
Dėl to pasiūlyta kuo didesnį dė
mesį kreipti tautosakos rinkimui. 
Tautosakos rinkimo centras yra 
Vilniuje, L. Mokslų akademijos 
Lietuvių kalbos ir literatūros ins
titute. Šiuo metu Institute esą su
kaupta daugiau kaip 770.000 kū
rinių: apie 350.000 dainų ir 50. 
000 jų melodijų, apie 60.000 pa
sakų, 7000 žaidimų, daugiau 
kaip 200.000 smulkiosios tauto
sakos užrašymų.

Pasiūlyta liaudies dainas užra
šyti su visais jos variantais — 
jei daina užrašoma šimtus ir 
daugiau kartų, jau nekyla abejo
nių, kad ji liaudiška. Pvz. dai
nos “O aš viena dukrelė” iki 
šiol užrašyta 1424, “Dėkui, tau, 
močiute” — 1152 kartus ir pan. 
Autorė kreipėsi į tautosakos my
lėtojus šiais žodžiais: “Visi, kam 
miela ir brangi mūsų liaudies 
kūryba, ateikite į talką.”

(Elta)

Lietuviai Europis 
elektrofotografijos 

koliokviume
Jau skelbta, kad praėj. vasarą, 

rugpiūčio mėn. pradžioje, Ciuri- 1 
che, Šveicarijoje, įvyko trečiasis j 
Europos elektrofotografijos ko
lokviumas. Dalyvavo apie 150 
pasaulio mokslininkų, taip pat 
ir iš JAV, Kanados, Japonijos, gi 

Sovietų Sąjungai atstovavo trys 
— K. Cibisovas ir lietuviai, pri
versti atstovauti Sovietų Sąjun
gai, vilniečiai prof. dr. Jurgis 
Viščakas ir doc. Arvydas Matu

lionis. Koliokviume buvo skaito
mi ne tik šių abiejų lietuvių, 
atvykusių į Šveicariją, praneši
mai, bet ir dar ir kitų aštuonių 
pranešimai, būtent: V. Gaidelio, 
Z. Pociaus, D. Jurevičiaus, E. 
Monrimo, S. Tauralienės, A.

Tauraičio, A. Pažėros ir J. 
Rakausko. Lietuvių pranešimai 
kėlė dėmesį bei diskusijas. Po to 
pareiškė norą Lietuvoje stažuo
tis net keli Šveicarijos ir Fed. 
Vokietijos mokslininkai.

“Tiesa” (rugp. 29,) pastebėjo, 
kad Lietuvoje vykdomi puslaidi
ninkių fizikos mokslininkų elek
trofotografijos darbai jau nuo se
niau kelia užsienio dėmesį. Elek
trofotografijos pradžia buvusi 
1956 metais ir ji pradėta popu
liarinti daugiausia maskviečio V. 
Fridkino ir vilniečio J. Žilevi
čiaus iniciatyva. Vieni pirmųjų 
lietuvių pionierių buvo T. Banys, 
I. Gaška ir I. Žilevičiūtė. Žy
miausi elektrofotografijos cent
rai šiuo metu pasauly yra: Ro- 
chester, JAV. Wiesbaden ir Goet- 
tingen (Fed. Vokietija), Ziuri- 
chas, Šveicarija ir Tokio, Japoni
ja. Centrai už geležinės uždan
gos yra: Magdeburge ir Ry
tų Berlyne (R. Vokietija), Lo
dzėje ir Varšuvoje (Lenkija) ir 
Sofijoje (Bulgarijoje). Dirbama 
ir Maskvoje, Leningrade ir Kije
ve, bet, aišku rusai pavydi, — 
nes, prof. Viščako nuomone, kū
rybingiausiai dirbama ne kur ki
tur, bet — Vilniuje.

(Elta)

"Lietuvos" ansamblio 
gastroles Prancūzijoje

Rugsėjo 29 d. trijų savaičių 
gastrolėms iš Vilniaus į Prancū
ziją išvyko “Lietuvos” ansamb
lis. Paryžiuje jau įvyko keti kon
certai. Jie vyks ir kituose Pran
cūzijos miestuose. Rodomos dvi 
programos — kiekvienoje jų yra 
daugiau kaip po 30 koncerti
nių numerių. Paruoštos ir pran
cūzų liaudies dainos bei šokiai, 
kurie atliekami, pritariant lietu
vių liaudies instrumentams. 
Koncertuose dalyvauja ir sol. V. 
Noreika. (E.)

Restauruojamas Pažaislis
Iš Lietuvos pranešama (pig. 

“Tiesą”, rugp. 29), kad numatyta 
restauruoti Pažaislio vienuolyną. 
Tai būsią vykdoma, atlikus ilgus 
istorinius, architektūrinius ir ar
cheologinius tyrinėjimus.

Restauracijos projekto vyriau
sioji architektė — Stefa Cerškutė.

17-jo amžiaus vienuolyno res
tauracija, tai ne vienerių metų 
darbas. Esą, būsiančios atstaty
tos koplyčios, kapitula, zakrasti- 
ja, galerijos. Kai kurias vienuo
lyno detales, teigiama, atkurs ge
riausi dailininkai, liaudies meis
trai, specialistai. Šis vienuolynas 
lig šiol yra M.K. Čiurlionio dai
lės muziejaus filialu (skyrium) 
ir tikimasi, kad jį atnaujinus, jis 
sulauksiąs šimtų tūkstančių lan
kytojų. (E.)

Mokslininkai apie 
astrologiją

Amerikos medikų sąjungos lei
džiamas žurnalas “Today’s 
Health” paskelbė biomagnetinių 
laukų tyrinėtojo Michel Gauųue- 
lin atradimus, rodančius, kad že
mės magnetiniai laukai turi įta
kos į gyvus padarus. Jis kalba ir a- 
pie planetų pazicijos įtaką į di
džiųjų žmonių gimimą. Tas tyri
nėtojas susekė, kad visa eilė žy
mių mokslo žmonių yra daugiau
sia gimę tada, kai arba Marsas ar
ba Saturnas buvo zenite arba jau
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ALLSTATE INSŪRANCE
Auto - Rome - Life 
Business Finance 
Hospitalization t.—“—'X ALLSl* •

R0N REIPSA 339-5534
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Prof. Zenonas Ivinskis, žinomas mūsų istorikas, jau eilę metų profe- | 
soriaująs Bonuos universitete, Vokietijoje. Kaip jau esame mūsų dien- . 
mščio dieninėje laidoje spalio Imėn. 5 d. skaitytojus painformavę, Ohio 
Lietuvių gydytojų draugijos jau daugeli metų skiriama 1,000 dolerių 
kultūrinė premija šiemet draugijos, vaidybos nutarimu paskirta prof. 
Zenonui Ivinskiui už jo mokslinius raštus, liečiančius gilų Lietuvos 
istor jos nušvietimą. Fitofesorius šiuo metu kaip tik baigė rašyti Lie
tuvos istorijos (ritančio pirmąjį tomą. Šį veikalą prof. 'Z. Ivinskis rašo 
Lietuvių fondo užprašytas ir paremtas. Pastaruoju 'metu profesoriaus 
sveikata buvo kiek pašlijusi, tačiau Lietuvos istorijos tritom'o rašymo 
jis vis tiek nenutraukė. Mūsų pajėgiųjų mokslininkų ir kūrybingų kul
tūrininkų šiandieninės situacijos akivaizdoje Lietuvių fondas ypač yra 
pagirtinas už tokių kapitalinių darbų užsakymą ir kūrybinių darbų ne
atidėliotiną parėmimą.

iškilę. Tas tyrinėtojas mano, kad 
ryšium su dangaus kūnų povei
kiu į žemės magentinius laukus 
gali būti veikimas į genetinę sri
tį.

Kiti tyrinėtojai taip pat yra 
pastebėję biomagnetinę įtaką į 
gyvius. Pvz. žmogaus kraujo sąs
tatas gali kiek pakitėti, veikiant 
saulės dėmėms. Į ligonines atveža
mų psichiatrinių pacientų skai
čius pagausėja, atsiradus magne
tinėms audroms Giorgi Piccardi 
skelbia, jog susekęs, kad saulės dė
mių besikartojantis kas 11 metų 
ciklas veikia į įvairias chemines 
reakcijas. Tyrinėtojai paskuti
niais penkeriais metais atkreipė 
dėmesį į faktą, kad įvairūs orga
nizmai, pradedant paukščiais, 
baigiant vabzdžiais, jautriai atsi
liepia į nors ir silpnų magneti
nių laukų veikimą.

Kaip vadinti "bąli point" 
plunksną?

Lietuvos kalbininkai, turėda
mi minty, kad tokios plunksnos 
smaigaly yra šratelis, “Kalbos 
kultūroje” siūlo ją vadinti “šra
tinuku”, o įdedamą vamzdeliu- 
ką su tušu — šratinuko šerdelė.

PERSPĖJIMAS DĖL 
RENTGENOGRAMŲ

New Yorko sveikatingumo 
komisionierė dr. Mary C. Mc- 
Laughlin perspėja pacientus, ku
rie eina nuo vieno dantų gydyto
jo pas kitą, prašydami peršviesti 
jų dantis. Gausus švytinimas ga
li būti pavojingas. Ji pataria laiky
tis vieno dantų gydytojo.

"GEORGE & TOM’S
TEXAC0 SERVICE 

5501 So. Kostner Avenue 
SPECIALIZING IN WASHING 

AND WAXING 
SPECIAL thni October 9th — 

Milk, 87c. gal.; Half & Half, 29c
Chocolate Milk, 25c.

OPEN 7 days: 6 a.m. to 11 p-m
PHONE — 581-9849

Didžiausias radioteleskopas 
pasieks Jupiterį

Didžiausias pasaulyje radiote
leskopas, esantis Arecibo, P.R., 
aprūpintas naujais įtaisais, kurie 
duos galimybių išmatuoti Vene
ros ir Merkurijaus crbitas 500 pė
dų tikslumu, o taip pat tirti Ju
piterio mėnulius, esančius 400,-

MOY’S Titre? Star Restaurant 
Si>ecializta>g In Fine Alniospliere

OANTONESK & .'ODINĖSE FOOD 
Dinner & Cocktails 7 l>ay» — 
From 11:30 a.m. to 10:00 p.m.

10528 SO. LVESTERN, Tel. 233-3989 
’ASK FOR MIKE”

Geriau negu gryni pini
gai ar bet kokie daiktai

000,000 mylių nuo žemės. Prie teleskopu bus sudarytas Veneros 
teleskopo, turinčio 1,000 pėdų žemėlapis ir stebimi keturi Jupi- 
skersmenį, prijungiamas milijo- terio mėnuliai.
no watų radaro siųstuvas. Šiuo O

/

Nuo
19 14 M e t ų

Midlanu Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalais vi as 
mūsų apylinkes. Dėkoja
me Jums už mums paro
dytą pasitikėjimą. Mes 
norėtume būti Jums nau
dingi ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
$20,000.00

rr»nk Zogas, PresIdeM

5^
Ali accounts com- 
pounded daily — 
Passbook Savings 

paid ąuarterly.

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

320814 West 95th Street 
Chicago. Illinois 

Tel. GA 4-8054 ir GR fl-4339

TONY’S SUNOCO
ROAD SERVICE — TOWING 

“SPECIAL” — KELLY TIRES 
AT DEALERS COST

Tune-Ups * Mufflers and Batteries 
Brukę Service * Front End 
Allgninent
Snow Plowing, Eng. Steani Clenning

OPEN 6 A.M. to 11 P.M. DAILY. 
SUNDAY 8 A.M. to 10 P.M.

4232 W. 63rd — Tel. 585-1459

*

♦

GĖLĖS
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

a- Kitokioms progoms 
gužausku 

Beverly Hills Gėlinyčia 
1443 W. 03rd Street, Chicago, Illlnoig I 

TEL. PR 8-0833 — PR 8-0834 Į

OLYMPIA 
ROYAL 

GRUNDIG
ZENITH

MIDLAND 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 1002

PHONE: 254-4471

6%
2 Years Savings 

Certificates

(Minimum $5,000)

UŽSAKYKITE DABAR 
GERIAUSIĄ DOVANĄ 

Į LIETUVĄ

SPECIALŪS RUBLIŲ 
PAŽYMĖJIMAI

INTERTRADE
EXPRESS CORP.

Pirma jums apie tai pa
sakėme, o jūsų giminės 

sako “taip”.
Su specialiais Rublių Pažy
mėjimais jūsų giminės gali 
įsigyti, ką jie tik nori, už da
lelę reguliarios kainos. Pana
šiai, jei nuvykęs j krautuvę 
su 100 dol. gautum prekių už 
200 dol. ar 300 dol. ar net ir 
daugiau. Pilnai garantuota ir 
apdrausta. Tiktai Intertrade 
Express Corp. duoda jums 
kuo greičiausią patarnavimą. 
Šie Pažymėjimai pristatomi 
jūsų giminėms j namus už 3 
savaičių.
KAINA $2.13 už vieną 

Specialų Rublį
Visiškai jokių kitų primokėji- 
mų.
Reikalaukite mūsų NEMOKA
MO ILIUSTRUOTO KATA
LOGO.

Užsakykite Dabar.
Užsakykite Tik Per

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

125 East 23rd Street 
Penktas aukštas

New York, N. Y. 10010 
Tel. — 982-1530

Labai svarbu !
AUTOMOBILIAI

Tik trumpam laikui 
moskvitch 4121E $2,995.00 
ZAPOROZHETS ZAZ 966

$1,895.00
Gaunami labai ribuoti skai
čiai — Tad NELAUKITE — 
Užsakykite DABAR.
BUTAI

Reikalaukite mūsų Spe
cialų Biuletenių.

SPARTA
J.L.Giedraitis
10 Barry Drive
E. Northport, N.Y. 11731 
Tel. (516) 757 0055
Chicago 476 7399 vakare

RAŠOMOS VISOMIS KALBOMIS; IR 
ELEKTRINĖS. RADIO, TV IR BIZNIO 
MAŠINĖLĖS, PIGIAI IR GREITAI.

ANTANAS M. PRILUPS
3307 8. LTTUAN1CA AVĖ. Tel. YArds 7-340>

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFOBN1A AVĖ Tel. LAfayette 3-3572

B R I G H T O N
SAVINOS AND LOAN ASSOC1ATION

H0ME

LOANS

INSURED 

SAVINGS

Serving the Llthuanian Community
57 veara with personai attention.

4071 Archer Avė. (West of Califomk Avė.)
Chicago. Illlnok flOflS? Tel. LA 8-8248

fu D E I K I S
OOVYDAS P. GAIDAS - GERALDAS F. DA1MID 

La I d o t u v i y Direktoriai
Trys Moderniškos Koplyčios

4330 South Caiifornia Avenue
Telefonai: LA 3-0440 u LA 3 985?

4605 01 South Hermitage Avenue
Telefonas —- YAtds 7 1741-2

MAKQUETTE FUNERAL KOME 
— TĖVAS IR SŪNUS-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SŪNŪS
2314 W. 23rd PLACE Tel. Vlrginia 7-O67Ž
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1218

I
ii

•u

POVILAS J. RIDIKAS
8354 SO. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

JURGIS F, RUDMIN
$319 S. LITUANIOA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1138

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS
649 East 162nd Street, South Holland 

10821 Soath Mlcbigan Avenue Chk-ago 
TEL. — CO 4-2228
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REDAGUOJA ST. SEMENIENE, 6507 S. TROY ST., CHICAGO, ILL. 60629, TELEF. 925—5988

ĮSIMYLĖJO HAVAJŲ SALAS
STASĖ SEMĖNIENĖ

Kiekvienas, apsilankęs Ha- kalbos būtų 
vajuose, turėtų būtinai bent vie- nys”), iš bronzos ' ir titnago 
ną valandą ar pora praleisi skulptūros, 15 pėdų aukščio lie

ja per... 1,000 galionų vandens 
kiekvieną minutę.

Tarp įdėmių meniškų dalykų, 
atkurtų iš Tolimųjų Rytų, yra 
Karališkųjų vasaros rūmų vartų 
Pekinge replika. Skrupulingai 
atgaminta rankomis, ji dengia 
kinų importų parduotuvės 
“Auksinių rūmų” fasadą.

Dėmesio verta Shirokiya uni
versalinė parduotuvė. Jos vidus 
buvo pastatytas Japonijoj, tada 
išardytas,, atsiustas į Honolulu 

' ir vėl sustatytas vietoje. Taipgi 
jų autentiškasis japoniškas uolų 
sodelis buvo sukurtas Tokijo 
mieste. Kiekvienas akmuo yra 
sunumeruotas pagal tvarką, kad

vaikščiodamas po milžinišką 
kompleksą — Ala Moana apsi
pirkimo centrą. Jis — vienas di
džiausių visame pasaulyje.

Visas Honolulu miestag di
džiuojasi šituo ultra-moderniu 
apsipirkimo centru priešais, Ala 
Moana parką. Pastatytas 1959 
m., jis yra įspūdingiausias pas
kutiniųjų priedų modemiškame 
Honolulu mieste.

“Gyvieji vande-

Liaudies pasilinksminimo vieta
Lyg kokiame milžiniškame 

sode, rasi didingą šimtmetinį 
medį, kuriame aukštai įtaisyta 
Tahiti salos vado trobelė. Ki
toj vietoj akį traukia miniatū- 
rinis japonų sodelis su lenktu 
tilteliu, per kurį eidama drebi, 
kad jis neįlinktų po kojomis... 
Toli nenukristum, apačioje plau-

“Dainuojantie i” Ala Moanos
vandenys

Ala Moana centras užima 50 
akrų nepaprastai vertingos že
mės arti jūros. Ala Moana reiš- j 
kia “Okeano bulvaras”. Yra ne- 
t01LWaikikLirJ* ^kas teisiniai būtų atkurta čia

Ala Moana cen're.
i Beveik du milijonai klientų 
i per mėnesį aplanke Ala Moana 

i ketvirtadaliais 
| milijono automobilių. Vienerrj 
metų bėgy klientai čia išleidžia 
šimtą milijonų dolerių. Ir 
esanti tiktai pradžia.

mylios nuo Honolulu centro. Vi-' 
sas plotas paskirstytas daugiau 
kaip 155 parduotuvėms, išsky
rus “Žalią diržą” — apie 100 pė- centrą su trim 
dų žolės ir augmenijos palei Ala 
Moana bulvarą.

Jame pilna — ko tik pirkėjas 
pageidautų. Ala Moana buvo su
projektuotas, kad tas apsipirki
mas būtų žmogui džiuginantis ir 
malonus. Todėl buvo įruošti pla- 
čiausi šaligatviai, patogūs suo
lai, prisodinta medžių, krūmų, 
gėlių, įvesta muzika. “Dainuo
jantieji” fontanaii, mozaikinės 
sienos, apsodinti keliai, už kiek
vieno kampo nauja staigmena.

Meno darbai, tiek vietmio. 
tiek tarptautinio pobūdžio, dun. 
da Ala Moana’, kuEūrin’ akcen
tą. O parduotuvės pi’nos egzo
tiškų turtų, iš užsienio privežtu, 
prikimštos gd’ių ir visokiausiu 
prekių, čia — deimantai ant ak
sominio padėklo. Ten Ba'enciio” 
kūrinys — rūbų salone, Thailan- 
do šilkai, bambuko baldai, tur
tai iš Filipinų, Japonijos, Pran
cūzijos ir kitur.

Ala Moana statytojai paauko
jo daug triūso, kad visos parduo
tuvės, restoranai (apie 25 jų), 
pradedant nuo ištaigingo “Li
berty House” ir baigiant tuo iš
sibarsčiusiu po visą Ameriką 
“Woolworth’u”, atsidurtų tikro 
grožio aplinkoje.

Meno turtai prekybos centre

Vaikštinėjant po šį nuostabų 
centrą, buvo tikrai malonu turė
ti prie savo šalies dailininkę 
Bronę Jameikienę, kuri atkreipė 
dėmesį į meno dalykus ir aiški
no juos.

Vienas vietinis žinomas daili
ninkas Bumpei Aakaji sukūrė 
“Dievų fontaną”, kitas, — sim
bolini bambuko fontaną ir “Vai
kų fontaną”, pilna margų žuvų- 
žuvyčiu. žinomi skulptoriai su
kūrė “tiki,-" — aukštus, išskap
tuotus havajiečių meno medi
nius stulpus. Žavingas miniatū- 
rinis japonų sodelis su fontano 
baseinu netoli Coral Reef resto
rano buvo sukurtas Takano Na- 
kamura.

Eini ir ganai akis ant dieviš
kai gražių gėlynų, purkščiančių, 
ošiačių, iš žemės dugno burbu
liuojančių fontanų.

Štai, pavyzdžiui, “Waiola”

tai
Prof. dr. V. Sruoglnė, kuri š. m. 
apalio 17 d. skaitys D. L. Kuni
gaikštienes Birutės dr-jos organi
zuojamoje kultūrnėje popietėje 
Jaunimo centre, Chicagoje, paskai
tą apie Lietuvos kunigaikščius Rad-I 
vilus.

I

Tarptautinis turgus

Kita, amžinai minios pilna, 
pagarsėjusioji apsipirkimo vie
ta yra pačioje Waikiki, širdyje. , 
Žinomam restoranų savininkui 
Don Beachcomber toptelėjo gal
von idėja, kad reikėtų suorgani
zuoti turgui vietą, kur havajie
čių menininkai, amatininkai ir 
kiti galėtų parodyti ir parduodi 
savo darbus bei prekes iš viso 
Pacifiko. 1957 m.Kalakua gat
vėje buvo baigta “Tarptautinio 
turgaus” vieta. Pora tuzinų 
krautuvių ir keturi restoranai.

lį M1K/VV) UU14J1 .

niškų medžių supami, lyg kokia- na ir taip jau aukštai skrendan- 
me parke. | šią jomarko nuotaiką.

Gyvenimas čia nuolatos verda,' 
kunkuliuoja dieną naktį. Bend
ras vaizdas, lyg gyvo bazaro. 
Parduotuvės, kaip kokių “kara- 
belnikų” būdelės, prikimštos pre 
kių. Jos gana abejotinos vertės, 
tačiau įdomu pasistumdyti su 
minia, taip pat marga, kaip ir 
visa atmosfera.

vieta, nors daugeliui toji atmos
fera atrodys tokia sintetinė — 
dirbtinė, kaip ir jų prekės.
Romantiškoji iliuzija yra daug 

sėkmingiau pasiekiama naktį, 
ypač “Dūke Kahanamoku” ka
barete — restorane. Ten. esą, 
galima gerai pavakarieniauti, 
linksmai prisišokti ir steb ėti ge-1 
riausią polinezų programą 
trečios valandos ryto.

Studentės dtvi sari

Havajus vnlvers’tetas, 
na s smarkiam’ai au gančiu Ame
rikoje. vra ’-ažv^ėtae turistams 
viena neaplenkiamų atrakcijų. 
Mums, lietuviams, jis dar tuo 
įdomus, kad čia dail. Br. -Jameir 
kienė įgavo- antrąjį magistro 
laipsnį ir profesoriavo ketverius 
metus.

Išsimėtęs Manoa slėnyje — 
trijų šimtų akrų žemės plote — 
dabar jis turi fakulteto dėsto
mojo personalo 2,500, o studen
tų — 25,000. Kaip jis greitai iš
siplėtė, gab.ma snr°sti iš to. kad 
1907 m. tebuvo įsteigtas kaip 
maža žemės ūkio kolegija, su 5 
studentais ir tuzinu profesorių- 
O dabar gi tai yra galinga in
stitucija, jau daugel metų prak- 
tikuoianti Rytų-Vakarų studen
tų kultūrinį paąikeitimą.

Universiteto pastatai — visi 
nauji, modemiški, saulėti. Ha- 
vajaus universiteto auditorijos 
šviesios. Aplink pastatus pilna 
trop’kinių medžių ir krūmu — 
tikras gyvas botanikos sodas.

! Daug spalvingesni kaip pasta
tai ar supantieji sodai yra patys 
studentai. Apsivilk? paprastai 
ir patogiai. Jie dėvi aloha marš
kinius, mėlynas (ieans) ke’nes, 
tiek mergaitės, tiek vyrukai; 
merginos vasarinėm suknelėm, o 
viena kita, net praeina su Indi
jos sari, tai vėl kinų ar japonų 
drabužiu ar kimono. Labai daug 
vaikšto su linksmom ryškių 
spalvų muumuu. i

Rasiniai veidu didelis margu-' 
mynas. Nuostabiai mandagūs. 
Pro turistus praeidami visi svei 
kino linksmai ir draugiškai, g,u> 
sukdami “Aloha”. Negalėjai ne
pajusti tokiems žaviems, besi- 

I šypsantiems žmonėms simpati
jos.

klojančias žuveles tikrai pri
spaustum... Tai vėl vandeny 
ric~so didžiulė jūros kriauklė, 
kurion ir didelis vaikas, stalėtų 
lengvai įtūpti. Tą jie su didžiau
siu ’demumu ir išbando. Ten vėl 
po medžiais, kaip flirtuodama, 
slapstosi žolių trobelė. Įvairia
spalviai balionai sukabinėti 

_____________ ____ _________ aukštai medžiuose. Margasnal- 
įsitaisė trijų akrų plote, milži- vės šv iesos dar daugiau padidi-

Čia niekad nėra ramu — vis 
kas nors turi vykti. Kiekvieną 
vakarą nemokamai šokiai ir mu
zika (daug kurtinančio būginji- 
mo) iš Tahiti, Tongos, Samoa, 
Nauj. Zelandijos, Filipinų ir
dange1 kitų vietovių plaunamų1 pamūk
didžiojo Pacifiko okeano. Tai 
kelianti ūpą pilkajai visuomenei Turistinė brošiūra patarė jd-

ligi

Lietuvčs delegatės, atstovavusios Liet. Mot. klubų federaciją Gen. Federation 
of Women's Clubs konvencijoj? Pittsburghe. Iš k. LMKF pirm. Vincė Jonuš- 
kaitė Leskaitienė ir dr. A. Goeldnerienė. Dar dalyvavo A. Kazickienė ir Pa- santės “kodėl”? 
baltijo moterų tarybos delegatė G. žilionienė. Nuotr. Ray Herbert

kiu būdu nepraleisti progos pa
matyti Honolulu mieste “Pago
dos” restoraną, kurį vadina 
“plaukiančiu™, o taip pat “Loto
so žiedo” tvenkinį, pripildytą 
žybčiojančių karpių, kurių čia 
esą už 70,000 dol. Restoranas 
priklauso egzotiškai gražiam 
“Pagodos” viešbučiui. Ten pat 
buvo C’est Si Bon naktinis klu
bas, kur labai sėkmingai pro
gramai vadovavo zu.lu, su savo 
Rytų — Vakarų revue.

Egzotiškais supančiais sodais 
įėjom į elegantišką prancūziško . 
stiliaus baltai su auksu deko-1
ruotą didžiulę salę, sausakimšai mainiaudama jai atsakiau: 
perpildytą. <

Zu!u, stor ulis televizijos ak-! mylėjusi!

Nuotykis su basu vaikučiu

Į charakteringą “Coco” kavi
nę įėjo moteris su basu vaiku
čiu. Svečius priimanti šeiminin
kė neįleido jų į vidų, prašydama 
būtinai vaikui uždėti batukus 
Supykusi moteris, dar atsisuk
dama, metė piktą žvilgsnį ir pa
sakė:

— Daugiau niekad čia kojos 
nekelsiu, nors visad čia valgy
davau!

Niekaip negalėjau suprasti 
tokio “žiauraus” elgesio su ta 
moterimi, taip svetimu nedrau
giškumu, niekad dar nepatirtu 
Havajuose. Buvo paaiškinta, 
kad pasitaiko, jog basi susižei
džia ir tada traukia atsakomy
bėn restorano savininkus. )

Ala Moana apsipirkimo centras. Nuotraukoje yra tik dalelė tų kerėjančių žavių visos eilės fontanų, palmių, gėlynų,a* A. / ’* į fsr į •• y* ■ • J** J u vi IV Muiviv IU r»vžl Z.CIV 11^ V loUo CLJCb AUllLclIll^,
fontanas iisvertus is navajieciųį skulptūrų ir meno darbų. Mozaikinis mena kūrinys vidury vandens baseino, kurio dugnas išklotas mozaikiniu raštu.

ir iš spaudai ruošiamos knygos iš
trauką apie rašytoją Gabrielę Pet
kevičaitę - Bitę.

Moterys susidomėjusios klausė
si ir diskutavo. Jas domino, kad 
Bitės motina buvo Malvina Cho- 
dakauskaitė. Tokiu būdu Bitė 
buvo tikra Sofijos Smetonienės 
pusseserė (ir krikšto motina). 
Apie tai dabar komunistai oku- 
puotoj Lietuvoj visai nutyli, rašy
dami Bitės biografiją.

J Nepaprastai įdomiai kalbėjo dr. 
V. Sruogienė apie lietuves bajo
raites, ištekėjusias už kaimiečių 
lietuvių, jau mokytų inteligentų. 
Ji gabiai perdavė tų bajoraičių 

i įnašą į lietuvišką vaikų auklėjimą 
ir švietimą.

Diskusijose tarp kitų aktyviai 
dalyvavo dr. J. Monstavičienė su 
įdomiais gyvenimiškais pavyz
džiais.

Paprašyta papasakoti epizodų 
iš savo kelionių po įvairius kraš
tus, St. Semėnienė humoristiškai 
perdavė pora girdėtų tikrų atsiti
kimų iš vykusių okupuoton Lie
tuvon ekskursančių. Daug juoko 
sukėlė komunistinis neišmany
mas ir partinis įtarimas.

Vienas politrukas Lietuvoje iš
vedė šokti amerikietę turistę, lie
tuvio žmoną. Jis pradėjo spausti 
ant jos piršto užmautą su didžiu
liu brangakmeniu žiedą. Toji nu
stebusi vėliau klausė kitos ekskur-

torius, žinomas iš serijos Ha- 
vaii 5-0” kiekvienu sakiniu ver
tė publiką tiesiog leipti juokais.. Į 
Daugiausia buvo mišinys vaka-' 
rų pasaulio naktinio klubo nu-| 
merių ir havajiečių šokių, muzi
kos ir dainų. Kelis sykius Zulu 
gerokai pajuokė Don Ho, prie 
mikrofono atvaizduodamas jį 
svirduliuojanti.

Kai atsisveikinau su savo 
draugiška vadove Br. Jameikie- 
ne, ji pabučiavusi pasakė:

— Pamilk Havajų salas, kaip 
aš jas pamilau! —

— Visai nuoširdžiai, neveid-

—Matyt, manė, kad turi jame 
mikrofilmų paslėpusi, — ramiai 
paaiškino užklaustoji.

Gražus būrys moterų džiaugė
si turiningai praleistu laiku prie 
kavos puoduko.

Ls.

— Jau aš dabar esu jas įsi-

Monika Kripkauskiene žinoma 
mūsų visuomenei, kaip daugelio 
talentų moteris. Ji reiškėsi ir kaip 
gabi solistė, jos dainavimu žavė
josi amerikiečiai Grand Parko 
koncertuose. Ji ir visuomeniniame 
gyvenime nebuvo pasyvi.

Šiuo metu ji lankosi su savo 
dukra Lina Jurciene Europoje. Si 
kelionė yra jos dovana dukrelei 
universiteto baigimo proga. Dau
giausia jų norėta išbūti Paryžiuje, 
kur Monika norėjo aplankyti ir 
giliau susipažinti su prancūzų į- 
vairiais madų kūrėjais.

Pati Monika yra taipgi profe
sionalė madų kūrėja, žinoma ta
me pasauly vien “Monikos” var
du. Ji labai gabiai ir sėkmingai 
kuria vestuvinius drabužius jau
najai ir jos palydovėms.

Monika yra gerai vertinama 
amerikiečių. Dorcthy Fuller, pa
garsėjusi /‘tarptautiniai žinoma 
“toji” Chicagos madų koordina
torė” suorganizavo ir pravedė 
rugsjo 17 d. madų parodą. Ji tu
rėjo įvairius Chicagos kūrėjus ir 
gamintojus. Tarp jų buvo ir Mo
nika. Štai kaip pristatė mūsų Mo
niką visuomenei toji garsioji pro
fesionalė.

— Ką Priscilla reiškia Bosto
nui, (“Priscilla of Boston” yra 
vestuvinių drabužių kūrėja, su
kūrusi Jchnsonaičių ir Nixonaičių 
ir kt. sukneles) 
reiškia Chicagai! — j nės po Europą.

Minimoji madų paroda buvo 
uužbaigta Monikos vestuvinę jau-1 
nosies suknele ir dviejų pamergių 
suknutėm. Parodoje modeliavo! 
mūsų iškiliausia profesionalė mo- Janina Pakštienė - Narūne, jau 
deliuotoja — Nijolė. Į kurį laiką atvykusi iš Floridos į

Monika dalyvauja šiandien ir Chicagą, aplankė Sofiją Oželienę 
rytoj Putnamo seselių rėmėjų ma- j rugsėjo 25. Ten susirinkusioms 
dij parodoje su savo sukurtais pa-1 ponioms ji paskaitė savo kūrybos: 
vyzdžiais. ilgoką eilėraštį - poemėlę vaikams

Nl’olė, viena pirmaujančių p-ofe— 
sionalių modelių Chicagoje (air.erikl3- 
iių “Top Four” sąraše) modeliuoja 
Monikos (Kripkauskienf -) suku tą 
suknelę 1970 m. parodai. Nijolė (Vo- 
kietaltienė — diplomuota biologė) mo
deliuos šj vakarą i.r rytoj Putnamo be
šalių rėmėjų parodoje.

Ne visur moterims leidžiama 
balsuoti

Belg’joje moterys neturi teisės 
balsuoti, bet moteris gali būti iš- 
rinta parlamento atstove. Tačiau 
Belgija nėra vienintelis kraštas, 
kur moteris neturi teisės balsuo
ti bei politikuoti. Negali moterys 
balsuoti šiose valstybėse: Šveica
rijoje, Meksikoj, Egipto, Kolum
bijos,, Airijos, Bolivijos, Čilės. Da
bar kai kur moterys jau išsikovo
jo balsavimo teises.

Prieš pirmąjį pasaulinį karą tik 
4 kraštuose moterys galėjo bal
suoti. Suomija buvo pirmoji vals
tybė, kuri moterims pripažino ly
gias teises, tai buvo 1906 m. Di
džioji Britanija moterims pripa
žino balsavimo teis.es 1923 m., 
Prancūzija — 1945 m., Japoni
ja —1946 metais.

Tai bent dešrelė!
Ilgiausia dešra istorijoje buvo 

padaryta Karaliaučiuj, Vokietijoj, 
1601 m. Ji buvo... 3,000 pėdų il
gio, svėrė per 840 svarų ir buvo 
nešama minimo miesto gatvėmis 
net 103 vyrų!

Pati Monika Kripkauskiene su 
tą Monika1 dukrele parskrenda rytoj iš kelio- 

Ss.

Rožytė Rudytė, kuri modeliuos šian
dien ir rytoj Putnamo seselių rėmėjų 
madų pa-odoje. Čia ji Gintaro” ba
liuje, kuriame debiutavo praeitą va
sarą. Rožytė modeliuos savo paėios 
sukurtus drabužius. Šiuo metu ji stu
dijuoja Fox kolegijoje komerciją. Va
saros metu ji gilino drabužių kūrimo 
meną Ray Vogue Design (800 N. Mi
chigan). Rožytė yra Marijos ir inž. An
tano Rudžių duktė.
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