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Kertinė paraštė
DAUGUMOS IR MAŽUMOS AKISTATA

Maksimumo aistra priklauso virškinimas vienoje vietojeI 
žmonijos prigimčiai. Viską didin-, Lietuviai, ačiū Dievui, priklau- 
ti. Daugintis. Plėsti gamybą, so mažumai. Gimtinėje, juo 
Spartinti darbą. Kelti našumą, labiau išeivijoje, lietuviai skai- 
Krauti turtą. Darome tai per am
žius, dažnai net ir nepastebėda
mi ligoto vergavimo didėjimo 
aistrai.

Plečiame valstybes, teritorijas, 
miestus. Šaukiame: nuo marių iki 
marių! Grasinant: mes juos kepu
rėmis užmėtysime! Didžiuoja
mės galingais laivynais, tankais, 
megatoninėmis bambomis. Dai
nuojame: široka strana moja 
rodnaja. Skelbiame: reichas gy
vuos tūkstantį metų.

O būtų gražu, jei šūkis — ci- 
tius, airius, fortius — skambėtų 
vien tik sporto varžybose. Kai jis 
pavergia kiekvieną (gyvenimo fa
zę, darosi tvanku. Kai žmonių 
grupės ar net ištisos tautos nuo
lat galvoja tik apie savo galios 
išplėtimą, nukenčia individų ge
rovė. Galia yra gobši ir ypatin
gą malonumą teikia tik tiems, 
kurie ja be saiko naudojasi.

Šiais laikais imponuoja didžiu
liai paradai, perkimšti stadionai, 
automobilių prigrūstos gatvės, 
dangoraižiai, milžiniški lėktuvai, 
pusmilijoniniai jaunimo sąskry
džiai. Nemažiau imponuoja mū
sų epochos net du pasauliniai ka
rai su rekordiniais žuvusių skai
čiais. Imponuoja ir didieji mo
dernūs “reformatoriai gerada
riai”: Stalinas, Hitleris, Mao, iš
skerdė žmonių daugiau negu pa
tys galingiausi ginklai. Jie yra 
maksimumo valdovai. Masių fi
losofai. Prieš juos Kaligula ar Ne- 
ronas tėra tik neklaužados pie
menėliai.

Kartais matau paveikslus ar 
filmus, rodančius masinį žmonių 
susibūrimą kur nors žaliuojančia
me slėnyje ar pajūryje, ir mano 
oda perbėga šiurpas. Kažkodėl 
mieliau mylėti vienišą žmogų, 
negu neaprėpiamą, energingą 
žmonių sambūrį. Ne per seniau
siai Los Angeles mieste aktyvių 
sektantų suvažiavimas būrėsi tri
jose didžiulėse miesto arenose. 
Jiems pamaitinti per dieną rei
kėdavo apie 50,000 viščiukų. „ ... , ............„„ v.., ___ ___
Koks imponuojantis viščiukų Į stebinti pasaulį ne milžiniškais |
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čiais pūstis negali. Okupaci
ja ir egzilis privertė mus dažniau 
kalbėti apie nykimą, negu apie 
plėtotę. Kai kurių dvasia pakilių 
išeivių padėtis yra herojiškai eg
zistencinė. Vaizdas beveik prime
na Pilėnų laikyseną. Ryžtingi ir 

! sąmoningi, ištikimi lietuviškai 
, tradicijai ir laisvei, nenorį pasi- 
Į duoti svetimtaučių jūrai, nuolat 
žiūrį mirčiai į akis. Iš tokios lai
kysenos kyla išmintis. Iš sąmo- 

| ningos mažumos trykšta dvasinė 
energija.

Prieš kokį dešimtmetį pilieti
nių teisių gynėjai susibūrę dai-, 
nuodavo: “We shall overcome”. j 
Jie įprikausė mažumai. Mes, lie
tuviškų teisių (gynėjai, irgi turi
me drąsiai kartoti: “Ištversime, 
ištversime...” Tegu visokio plau
ko maksimalistai, didžiulių im
perijų lipdytojai įrodinėja, kad 
mažųjų tautų dienos yra praėju
sios, kad pasaulis netrukus pavirs 
vieno virėjo maišomu katilu. 
Tegu jie sau pučiasi — tol, kol 
sprogs lyg perpūsti balionai. Pa
ti gamta nepakelia biologiškai ar 
geopolitiškai sukurtų kolosų. Ga
lima (ik priminti dinozaurus ar
ba visokias buvusias ir dingusias 
imperijas.

S . m. vasario mėn. ‘‘Aidų” ve
damajame mūsų Nepriklausomy
bės labai trumpas tarpsnis tei
singai vadinamas “laisvės mete
oru”. Mums jį dovanojo istorija. 
Nepriklausomybės blykstelėji
mas buvo nuostabus: “visoje 
tautoje išsiskleidė lietuvių sąmo
nė”, išsivystė socialinė - ūkinė 
pažanga, klestėjo Vytauto D. 
universitetas, eilė gimnazijų, 
šimtai mokyklų, gražėjo miestai, 
tiesėsi keliai. Ir visa tai iš nedi
delės metų saujos. Kitais žo
džiais, mūsų pačių pastangomis 
iš stebuklingojo minimumo. Juk 
tada mes buvome neturtingi. 
Šiandien šis pavyzdys skaidrina 
mūsų protus.

Telieka ir toliau pasitikėti ko
kybiškos mažumos jėga. Telieka

BRONYS RAILA PRANCŪZIŠKOJI DOVANA
Kelios pastabos apie G. Matorė lietuviškiem

pergyvenimam skirtą romaną

Obelų žiedai

Georgės Matorė yra vienas iš 
tų labai nedaugelio prancūzų, 
kurie jau nuo prieškarinių laikų 
turėjo progos ir noro arčiau pa
žinti Lietuvą ir lietuvių tautą, 
pusėtinai gerai išmoko lietuviš
kai, buvo vedęs Vilniaus lietu
vaitę ir po to, grįžęs į Paryžių, 
per tris dešimtmečius, ligi dabar, 
nepamiršo nei Lietuvos, nei jos 
reikalų ir problemų, nei savo se
nųjų draugų. Jis ir ligi šiandien 
visuomet padeda nebegausiai 
Prancūzijoje gyvenančių lietuvių 
bendruomenei paminėti tautines, 
šventes, kelti pavergtų tautų iš
laisvinimo problemas, ypač Lie
tuvos laisvės bylą, prancūzų in
telektualiniuose sluoksniuose — 
ir kai kada net nesipriešindavo 
būti išrenkamas į Lietuvių Bend
ruomenės organus, maždaug 
kaip ‘‘tikras lietuvis”, kaip “mū
siškis”.

Bet neseniai Georgės Matorė 
suteikė Lietuvai ir lietuviam dar 
vieną paslaugą — tiksliau, nau
ją savo meilės ir širdies dovaną, 
kuri, gal būt, ilgiausiai nedings, 
daugiausia reikš ir ryškiausiai 
kalbės. Tai dovana, priklausan
ti kategorijai, kur Šiais laikais lie
tuvių tautinių (netiesiogiai ir po
litinių) interesų labui nėra tiek 
atlikęs joks kitas prancūzas, daug 
neperdedant, gal ir joks kitas ki
tatautis. Jeigu šitoks mano tvir
tinimas kai kam atrodytų per 
daug išpūstas, galėčiau eiti 
į kompromisą, pasiaiškindamas, 
kad mano sprendimas priklauso 
nuo to, kokias vertybes mes la
biau branginam ar laikom pa- 
veikesnėm.

Aiškiau sakant: ar mes labiau 
vertinam įvairius proginius, 
trumpalaikius ir paprastai greit 
dingstančius politiškai propa
gandinio ipobūdžio kiek rekšmin- 
gesnių kitataučių kurtuazinius 
pareiškimus — arba daug pasto
vesnius mokslinio ar meniškai 
kūrybinio pobūdžio veikalus apie 
Lietuvą ir mūsų tautos dvasią, 
vienu ar kitu atžvilgiu paremian
čius lietuvių tautos išsilaisvini- , 
mo aspiracijas, sutvirtinančius 
mūsų kultūrinės vertės svorį tarp
tautinėje plotmėje.

Dabar štai turim kaip tik ant
rą atvejį — žymus prancūzų kal
botyros ir literatūros mokslinin
kas virsta beletristu ir parašo ro
maną apie savo pergyvenimus 
Lietuvoje 1939-43 metais. Tai 
veikalas, gal labiausiai nusipel
nęs premijos, kurią anksčiau yra 
numatęs skirti Anglijos lietuvis
P. Varkala svetima kalba para
šytai knygai lietuviškomis (ir, 
žinoma, mūsų bylai palankio
mis) problemomis.

Tačiau man nesinorėtų, nes 
autoriaus atžvilgiu būtų labai 
neteisu, apie šį romaną kalbėti 
šitaip supolitintoje ir utilitarinė
je plotmėje. Romanas pirmiausia 
yra ir turi likti meno veikalas, 
estetinė vertybė, nes tai jo svar
biausioji funkcija. Jeigu jis išliks 

granito ar betono paminklais, 
ne medaliuotomis krūtinėmis, ne 
griausmingais sąskrydžiais, bet 
kūrybingu atsidavimu tautai ir 
laisvei.

Nuotrauka K. Ambrazaičio

literatūros istorijų paraštėje, ta! 
ne dėl jo gražių politinių inten
cijų ar taiklių ano Lietuvos oku
pacijų laikotarpio aprašymų, 
kiek dėl rašytojo kūrybinio ta
lento atsiskleidimo, dėl jo kūri
nio estetinės vertės.

Romano antraštė kiek savo
tiška ir turi savo istoriją. Kai 
prieš keletą metų verčiau lietu
vių kalbon jo įžanginį skyrių, ro
manas buvo pavadintas “Sapnų 
narvu” (La cage aux rėves). Ka
dangi rašytojas yra mano senas 
ir labai artimas draugas, tai ne
sivaržiau atvirai padejuoti, kad 
man tokia antraštė nebuvo pa
traukli, ne per daug patiko. Su 
tokia nuomone jis sutiko ir man 
parašė, kad ketinąs antraštę pa
keisti, gal būt, pavadinti "L’aut- 
re monde” (Kitas pasaulis). To
kią skambią ir dar nenuvalkio
tą antraštę labai užgyriau, bet 
autorius, deja, nebuvo ir ja pa
tenkintas kol galiausiai
sprendė pavadinti romaną dvi
gubai. Pagrindinė antraštė da
bar yra ‘ La musiliėre”, kuri lie
tuviškai išversta, bent mano au- 

Pr. V.) giai, skamba irgi nepatraukliai.

nu-

Mat, pirmoji to žodžio prasmė 
reiškia "antsnukis”, o antroji — 
maždaug lentom užkaltą lango 
skylę (kaip kartais būna kalėji
mų kamerose), ir šiam objektui 
teisingai pavadinti aš nežinau 
lietuviško žodžio. Gal geriausiai 
tiktų naujadaras “aklalangis”, 
kaip man neseniai per pasikal
bėjimą siūlė čikagietė viešnia p. 
Gražutė Sirutienė.

Romanas, ibe to, dar turi pa
antraštę — "Suimtasis klausosi 
ir sapnuoja”... Ši mintis romanui 
pritaikyta visiškai tiksliai. Roma
no protagonistas (vyriausias 
veikėjas) yra išbadėjęs ir išnie
kintas svetimšalis kalinys, kuris 
kiek pasimetęs tik klausosi ir ste
bi, sapnuoja ir kartais haliuci- 
nuoja, tai vėl blaiviai susimąsto 
ar poetiškai svajoja, nuolat ana
lizuoja savo potyrius, įspūdžius, 
baimę, praeities nuotykius, vai
kystės prisiminimus, svarsto savo 
keistą likimą, iš vienos pusės jį 
išskirdamas, gi kita puse glau
džiai sujungdamas su kelių de
šimčių kitų kalinių banaliais ar
ba vėl labai keistais ir tragiškais 
likimais. Taip jis gelbstisi nuo 

depresijos, pamišimo ir visiško 
vilties praradimo.

Šitokiam sumanymui, itin pla
čios skalės ir literatūrinės tech
nikos požiūriu nelengvai įvykdo
mam, rašytojas panaudoja ati
tinkamą ir pusėtinai modemų 
metodą, jau anksčiau iškulty- 
vuotą ypač prancūzų literatūro
je, iš dalies Marcei Prousto, vė
liau siurrealistų, dar daugelio te
bepraktikuojamą ir dabar — me
todą, kurį sovietinės literatūros 
kritikai lietuviškai ėmė vadinti 
“pasąmonės srautu”...

Taigi, nešamas šio srauto — 
“suimtasis klausosi ir sapnuoja”.

Na, ne tik tiek. Romano nuo
tykių apimtyje esama šio to dau
giau, žymiai daugiau.

Jaunas prancūzas architektas 
Marcherat, atvykęs reikalais Lie
tuvon, iš karto pamėgęs kraštą 
ir jo žmones, net susiradęs suža
dėtinę, vardu Aldona, netikėtai 
užklumpamas 1940 metų vasaros 
sovietinės okupacijos, uždelsia iš
vykti atgal Prancūzijon. Jis be
matant Šiauliuose suimamas jau 

susovietinto ‘‘saugumo”, netru
kus perkeliamas į Kauną, pra
džioj į Saugumo departamento 
rūsius, vėliau į kalėjimą Mickevi
čiaus gatvėje — ir, kaip savaime 
aišku, apkaltinamas Prancūzijos 
imperialistų kariniu šnipu.

Visos jo kalinimo, tardymų są
lygos ir aplinkybės tokios pat, 
kaip ir kitų tūkstančių naujai su
imtųjų, su kuriais jis susipažįs
ta, susidraugauja, dalijasi bend
rom baimėm, iliuzijom, badu, 
blakėm ir utėlėm, viltim ir iliu
zijom. Ir čia per bendras kame
ras praeina ištisos serijos įvai
riausių kalinių: lietuvių, lenkų, 
rusų, žydų, net prancūzų belais
vių bėglių iš Vokietijos, net lie
tuvių ir rusų komunistų, kurių 
vienas buvo jau atlikęs stažą 
Vorkutos konclageryje... Įvai
rios jų visų istorijos suplaukia l 
romano protagonisto stebėjimo 
ir klausymo fokusą. Jų pasakoji
mai vaizdžiai ir tiksliai atsklei
džia Lietuvos 'gyvenimo tikrovę 
>po sovietinės okupacijos letena, o 
jų tardymai (aišku, ir paties 
Marcherat tardymų seansai) nu
nuogina komunistinės sistemos 
ir su ja atėjusios siaubingos de- 
humanizacijos prigimtį.

Laimei, netrukus sprogsta so
vietų - vokiečių karas. Dalis Kau
no kalėjimo kalinių išsilaisvina, 
o su jais ir mūsų prancūzas Mar
cherat (kaip lygiai ir anuomet 
pats dar neparašyto veikalo au
torius Matorė). Vėliau jis išvyks
ta į Vilnių, susiranda savo Aldo
ną, ją veda ir turi progos pergy
venti dar netrumpą nacių oku
pacijos metą, stebėti žydų žudy
nes, padėti geto bėgliam pa
rūpinti netikrus dokumentus, 
kol pats patenka į Gestapo pink
les.

Ties šia vieta romano veiks
mas nutrūksta. Kaip matyti, tai 
įvykiai, temos ir problemos, ku
rios visokiais požiūriais jau bu
vo vaizduotos ir daugelio lietu
vių rašytojų romanuose, apsaky
muose ar dramose. Tik Matorf 
visą jų apstą tarsi “sueuropina”, 
pateikia dar platesnėje plotmėje 
ir labai tirštai, prijungdamas ro
mano herojaus išgyvenimus ir 
sapnus - prisiminimus iš vaikys
tės Prancūzijoje, iš jaunystės nuo
tykių Ispanijoje, šiaurės Afrikoje 
ir t t Betgi svarbiausia ir lietu
viui skaitytojui gal bus įdomiau
sia, kaip tuos pačius kalinių per
gyvenimus ir sovietinamos Lie
tuvos gyvenimo įvykius vaizduo
ja kitatautis rašytojas dalyvauda
mas juose, bet ir lyg iš šalies ste
bėdamas. Ir prancūzas rašytojas 
tikrai juos vaizduoja gana skirtin
gai, savaip, vietom kone kitoniškai 
ir visada drąsiai—mato, išgyvena, 
vertina vis dėlto kitoniškai, negu 
apie tai lig šiol esam skaitę lie
tuvių rašytojų veikaluose. Beje, 
šen ten pasitaiko ir tokių moty
vų, kurių iš viso dar nėra vaiz
davę lietuviai rašytojai, pvz. 
kaip pirmojo bolševikmečio me
tu buvo maltretuojami mūsų dai
lininkai, kai jiem įsakydavo “su
kurti” Lenino ir Stalino freskas.

Čia neturiu tikslo ir reikalo, 
pagaliau nė nepajėgčiau keliais 
žodžiais tą prancūzo ir lietuvių 
rašytojo skirtingumą konkrečiai 
parodyti. Bet tai pajus visi, ku
rie moka skaityti prancūziškai, 
arba jei atsiras galimybių išleisti

Nukalta į 2 psLį
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romaną lietuviškai išverstą. Šia 
proga tačiau norėliau pateikti 
tik porą šiaipjau būdingų epizo- 
dėlių supažindinti su kalinio gy
venimo tikrove fr autoriaus nau
dojamu dažnai itin kandžios iro
nijos kupinu stiliumi.

Štai tarpan kitų kalinių j Kau
no kalėjimo bendrą kamerą pa
tenka ir sovietų armijos kapito
nas lietuvis, suimtas už chuliga
nizmą. Jis nuoširdžiai prisipažįs
ta dėl to nusikaltęs, bet didžiuo
jasi esąs komunistas, visorp jė
gom. gina bolševikų ideologiją ir 
jos puikią santvarką, dargi kitus 
“buržuazinius ir Fašistinius” 'ka
meros kalinius agituoja atsisaky
ti senų įsitikinimų ir pasikeisti. 
Romano herojui ir autoriui nuo
stabiausia atrodo tai, kad kapito
nas savo komunistinės tikybos 
plepalais yra visiškai nuoširdus 
— ir elgiąsis, kaip daugumas ry
tų kraštų, arba slavų, žmonių, ku
rie mėgsta viešai save kaltinti ir 
plaktis. Ir tada Marcherat ko
mentuoja: “Tai 'Dostojevskio he
rojus stalininiame padaže — (pa
daže, kuris panašus j čia mums 
duodamą kavą: ji turi žiurkių 
iriyžalo skonį”...

Arba štai tas pats Marcherat, 
kuris dar prieš areštą buvo šiek 
tiek pramokęs lietuviškai kalbėti 
ir rašyti, tolesniam tardymui iŠ 
Šiaulių kalėjimo perkeliamas į 
Kauną. Prieš jį įgrūdant į Sau
gumo departamento rūsių kame
rą, du raštinės tarnautojai žydai 
tvarko jo perkėlimo bylos popie
rius ir užpildo dar vieną anketą. 
Tarp kitko, anketoje įrašytas 
klausimas, kokios lyties yra su
imtasis: vyras, aT moteris? Raš
tininkas delsia, galvoja ir paga
liau balsu klausia savo kolegą, 
kaip reikia lietuviškai užrašyti 
“vyras”; su ilguoju ar su trum
puoju i? Deja, kolega irgi tik kra
to galvą, pagalvoja ir atsako ne
žinąs. Tada Marcherat, nors ir 
svetimšalis, nebeiškentęs siūlosi 
pagelbėti įr rūpestinguosius sau
gumo tarnautojus užtikrina, kad 
žodį “vyras” būtinai reikia rašy
ti su ygreku. Abu žydai nebesi- 
ginčija, paklūsta ir kalinio lytį 
užrašo su ygreku. Bet iš veidų 
išraiškos matyti, kad abu labai 
nepatenkinti...

Ne tas vienas lietuviškas “vy- 
rifeš” įvedamas į romano tekstą.

Lietuviškų žodžių ir net trum
pų posakių veikalo puslapiuose 
mirgėte mirga, mažiausiai bent 
kėlios dešimtys. 'Nelyginant 'kaip 
ir tiem Saugumo raštininkam 
žydam, taip ir mūsų autoriui, de
ja, keliolika kartų pasitaikė užra
šyti lietuviškus žodžius ne visai 
teisingai. Kai sudariau tų mažy- 
čTtį nuodėmėlių sąrašą ir pasiun
čiau į Paryžių, rašytojas skubiai 
atsiliepė labai apgailestaująs, kad 
prancūziškos spaustuvės kai ku
rių raidžių neturėjusios ir nebū
vi progos susitikti su lietuvių 
kalbininku, kuris būtų viską pa
tikrinęs. Ir jis jautėsi stačiai pri
blokštas patyręs, kad lietuviškai 
reikia sakyti ir rašyti ‘‘Saugu
mas” (kaip policijos institucija). 
O jis per daugelį metų tikėjęs, 
joįj tas žodis esąs moteriškos ly- 
tiės, “Saugumą”, kaip daug kar
ti? rašoma romane.

Tos smulkios paklaidos nelie
tuviui skaitytojui, be abejo, visai 
bereikšmės. Lietuviški žodžiai ar 
posakiai jam tik pridės šiek tiek 
kalbinio kolorito apie nėpažįsta- 
nią kraštą, kuriame vyksta kris
ti ar ganėtinai siaubingi nuoty
kiai. Laimei, romanas pateikia 
ne tik to kalbinio kolorito egzo
tikos, bet ir daug daugiau. Ver
tingiausia bus tai, kad čia atsi- 
sklėidžia be galo plati panorama 
tragiškų įvykių, problemų ir si
tuacijų, apsiniaukusių ir baisin
gai surizgusių mažame ir ramia- 
mė rytų Europos krašte, kurį už
sigeidė užgrobti, sugriauti jo gra
žų gyvenimą, kankinti ir naikin

ti jo nieku nekaltus žmones to
limesnių rytų šalies did valstybė. 
Viena iš rytų, paskui kita iš va
karų...

Veik nuostabu, kad rašytojas, 
vaizduodamas tokias prieštarin
gas situacijas, beveik išvengia 
pabrėžtino tendencingumo, ne
sistengdamas tapti vienokios ar 
kitokios, tarkim, geresnės siste
mos propagandistu. O nugalėti 
šitokias pagundas turėjo būti ne
lengva (lietuviai rašytojai, vaiz
davę šias situacijas, retas iš
vengdavo rūstaus moralisto pozi
cijos ar mum gerai suprantamo 
kaltintojo pozos, pasmerkėjo 
vaidmens). Gi Matorė, nors pats 
asmeniškai buvo įVėltas į tokias 
pragariškas fantasmagorijas, 
stengiasi, ir tat jam 'beveik pasi
seka, išlikti ne prokuroru, o me- 
hininku. Jis vaizduoja nuotykius 
ir įvykius, kaip juos matė, jautė, 
išgyveno ar apie juos iš kitų pa
sakojimų girdėjo, leisdamas vaiz
dam patiem atsiskleisti, įvykiam 
už save pačius kalbėti, o skaity
tojui savaip juos pergyventi ir 
pačiam pasidaryti išvadas. Ne, 
gal ne visai visur ir jam toks 
“objektyvumas” pavyko išlaiky
ti, bet aplamai iš menininko 
plotmės veikale per dažnai neiš- 
krypstama.

Lietuviško gyvenimo kraujuo
tų skilčių ir to laikotarpio prob
lemų “antsnukio” ar “aklalan- 
gio” romane tiek daug, tokių 
jautrių ir svarbių — netgi tokių 
nepasenusių, dar tebetrunkančių, 

—kiek niekur kitur neteko už
tikti kitų nelietuvių rašytojų vei
kaluose, kuriuo nors požiūriu mi
nėjusiuose Lietuvą. Ne be to, 
kad literatūrine prasme tą visą 
anų laikų tragiką rašytojas pro
tarpiais kiek paryškintų drąsiais 
“realistiniais” nešvelnių žodžių 
potėpiais, pagyvintų dažnais sul
tingos ironijos akimirksniais, 
praplėstų stambaus intelektuali
nio pajėgumo akiračiais, ne kar
tą su šypsena dar pridėdamas 
taiklios (ir daugmaž teisingos) 
mūsų tautos būdo gerųjų ir ma
žiau gerų bruožų kritikos...

Ar šis veikalas sukels verto dė
mesio, ar ras skaitytojuose pasi
sekimo Prancūzijoje bei kituose 
kraštuose, tuo tarpu dar per 
anksti pranašauti. O jo platesnis 
pasiskleidimas ir išpopuliarėji
mas kiekvienam lietuviui būtų 
ne tik malonus, bet ir lietuviš
kai bylai didžiai naudingas (jei
gu vėl taip neliteratūriškai išsi- 
rrikštume). Veikalas (pateikia ga
na platų, originalų, įdomų ir tirš
tai dramatišką lietuvių tautos li
kimo pavaizdavimą, kai mūsų 
tėvynėje ėmė siautėti bolševiki
niai imperialistai. Tai galėtų bū
ti subtilus priminimas ir kitom 
Vakarų tautam, Jei kurią dieną 
ir jas ištiks panašus likimas.

Autorius “La museliėre” para
šė, praėjus trisdešimčiai metų 
po įvykių, kuriuos jis vaizduoja 
romane. Beveik gaila, kad “so
vietinių temų”, bolševikinių teis
mų ir jų knoriagerių koncerte tai 
pasigirdo taip vėlai — kad ne 
tuojau po karo, kai šios ir pana
šios temos vakarietį skaitytoją 
tada jautriai domino, o ir vadi
namojo “šaltojo karo” atmosfe
ra tam buvo palanki. Dėmesį šios 
rūšies literatūrai tada buvo pa
traukęs ypač Arhuras Koestleris 
savo “Vidurdienio tamsos” ro- 
mahu (Darkness at Noon). Tie
sa, šiuo metu Solženicino roma
nai ir ypač jo sovietinių vergi
jos salų “archipelagai” vėl šiek 
tiek sudrumstė vakariečių ramy
bę, nors jau matyti ir pastangos, 
kad tai liktų tik trumpalaikio se
zono nerimas, 'tirštėjant vaka
riečių atoslūgio (detente) tvai
kui santykiuose ir pažiūrose į 
Sovietų Rusiją, labai jau aiškiai 
matoma hipokrizija ir polinkiai 
nepalankias bolševizmui nuotai
kas ignoruoti, rusiško imperializ
mo polėkius užtrinti, pavergtų

Po karo Paryžiuje 1948 metais. Georgės Matorė, tada Bezansono universiteto 
Literatūros fakulteto dekanas (kairėje) su busimuoju jo tada dar neparašyto 
romano apžvalgininku (B. Raila).

tautų laisvinimosi prošvaistes 
slopinti.

Neabejotina, kad Georgės Ma- 
torės veikalas tuojau .po karo 
būtų buvęs daug didesnio dėme
sio centre, leidėjų ir skaitytojų 
gaudomas. O dabar, kaip man 
teko patirti, kai kuriose didžiau
siose komercinėse prancūzų lei
dyklose jis buvo sutinkamas su 
mandagiu šalčiu ir — atidėlioji
mais, ir reikėjo kone poros metų, 
kol veikalas galėjo išvystyti kny
gynų langus.

Bet kūrybiniu ir meniniu po
žiūriu veikalas dėl to gal virto 
tik brandesnis. Dar Thomas 
Mann’as viename kritikos 
straipsnyje yra tvirtinęs, jog ra
šytojui epikui nerekomenduoti
na imti per karštas, emocijom 
ir betarpiškais išgyvenimais te
begaruojančias temas. Tokios 
opos labiau dera lyrikam ir žur
nalistam. Geriau, kai nuo jų nu
tolstama, nes epikui čia reikia 
atsipalaidavimo, distancijos, 
bent poros ar daugiau dešimt
mečių perspektyvos — tuomet, 
esą, ir jautriausio pobūdžio temą 
galima objektyviau apdoroti, jos 
tūrį ir esmę geriau suprasti, nesi- 
blaškant išgyventi, ramiau iš
reikšti, meniškai brandžiau nu
sopinti.

Savo pasisakymais viešai ir 
laiškuose Matorė neslepia, kad 
“La museliėre” romanas yra 
glaudžiai susietas su jo asmeniš
kais patyrimais, gyvenant Lietu
voje ir po to pirmuoju bolševik- 
mečiu atsidūrus Šiaulių ir Kauno 
kalėjimuose. Kas šiame laikotar
pyje jam pačiam atsitiko, tatai jis 
vaizduoja visiškai tiksliai, saky
kim — realistiškai. O kai dėl vi
sumos, tai autorius viename 
man rašytame laiške atvirai pa
sisako, kad šis romanas esąs jo 
“biographie romancee” (roma
nu paversta biografija, tiksliau 
netgi autobiografija). Be abejo, 
su gausiais papildymais ar nu
tylėjimais, su pakeitimais ir ki
tokiom beletristiniam žanrui 
būtinom transformacijom. Bet 
kai kurios vietos ir įvykiai apra
šomi visiškai tiksliai, o kai ku
rio asmenys dargi minimi jų tik
rom pavardėm. Lietuvis skaity
tojas čia šiek tiek painiosis, ka
dangi vienam kitam eiliniam, 
nesvarbiam romano personažui 
duotos visiem žinomų ir Lietuvo
je populiarių asmenų pavardės.

Reikia tikėtis, kad “La muse
liėre” neužsiskilęs tik prancūziš
kosios ^visuomenės skaitytojų ra
te. Kiek man žinoma, Amerikoje 
romanas jau baigiamas versti į 
anglų kalbą ir netrukus bus pa
siūlytas amerikiečių leidyklom. 
Tik ir čia detente atmosfera grei
čiausiai dės savo “antsnukį”...

Svarbiau man atrodė šia pro
ga iškelti klausimą: o ką mes, 
lietuviai, darysim? Ar greit šį 
romaną išsiversim ir išleisim 
bent išeivijoje? (Sovietinėje Lie
tuvoje jis bus anatema.) Lietu
viškos knygos mūsų išeivijoje 
skurdžiai tekviečiamos į “gerus 
namus”. Dabar jau pas mus net 
paprasti .pasisakymai už kultūri
nės kūrybos puoselėjimą, mokslo 
ir meno veikalų rašymą ir lei
dimą lietuvių kalba vis gausėjan
čių patrakėlių imama priskirti 
tautinės savižudybės linkmei (I) 
ir vertinama, kaip pasitamavimas 
okupantui, beveik patsai “bolše
vizmas”...

Bet greičiausiai neapsirikčiau, 
kad Georgės Matorė “bolševiki
nis” romanas išeivijos lietuvių 
skaitytojų būtų perkamas ir 
skaitomas ne mažiau už bet kurį 
kitą mūsų originaliosios beletris
tikos bestsellerį. Tik kas visiškai 
gerai jį išverstų ir išleistų? Šito
kį klausimą keliu baugiai ir ne 
be priežasties. Mat, su šio roma
no kalba man teko susipažinti 
dar iš rankraščio, ir jau 1971 
metų pabaigoj esu pamėgi
nęs išversti jo įžanginį skyrių 
(buvo atspausdintas Lietuvių 
Dienų magazino 1971 m. lap
kričio mėn. numeryje). Man, vi
siškai neįgudusiam 'beletristikos 
vertėjui, ir dargi jokio prancūziš
ko - lietuviško žodyno neturin
čiam, tas darbas tuoj pasirodė be
veik neįkandamas, Matorė’s ro
mano (kaip ir kitų jo mokslinių 
veikalų) kalba yra sunki, labai 
žodinga, itin intelektuali ir, šalia 
to, labai moderni, su įvairiais 
naujoviškais žodžiais ir posa
kiais, net ir "necenzūriškais”. 
Tai ne klasikinė Racine ar Flau- 
berto, bet šių dienų kalba. Tad 
tinkamas vertėjas čia turėtų būti 
drauge geros lietuvių kalbos li
teratas ir nuodugnus prancūzų 
moderninės kalbos mokovas. To
kių mes nedaug teturim išeivijo
je. Po vieną žinočiau Washing-
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IŠ LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO 
AKADEMIJOS VEIKLOS

Dešimtasis Akademijos suva
žiavimas. Centro valdyba savo 
posėdyje š. m. kovo mėn. 26 d. 
svarstė X-jo Akademijos suvažia
vimo klausimą. Numatoma X-jį 
Akademijos suvažiavimą šauk
ti 1976 m. rudenį Detroite. Tai 
bus Padėkos dienos savaitgalis 
— lapkričio 25 - 28 d. Detroito 
Akademijos židinio pirmininkas 
prof. dr. Justinas Pikūnas rūpin
sis suvažiavimo parengimu ir jo 
pravedi m u. Numatyta tokia ben
dra Suvažiavimo Schema:

Lapkričio 25 d. — ketvirtadie
nį (Padėkos dieną) prieš pietus 
suvažiavimo atida tymas ir pir
masis pilnaties posėdis, po pietų 
—sekcijų posėdžiai (paskaitos).

Lapkričio 26 d. :—'penktadie
nį — sekcijų posėdžiai (paskai
tos).

Lapkričio 27 d. — šeštadienį 
—sekcijų posėdžiai (paskaitos). 

Vakare — koncertas ir bendra 
vakarienė.

Lapkričio 28 d. — sekmadie
nį — iškilmingos pamaldos, pil
naties posėdis ir suvažiavimo už
darymas.

Premijos. Akademijos Centro 
valdyba rūpinasi, kad būtų pa
skirtos 1974 metų trys 'premijos: 
mokslinio veikalo, religinės min
ties veikalo ir žurnalistikos. Pre
mijos yra ipo 1.000 dol. Visų jų 
mecenatas yra kun. dr. Juozas 
Prunskis. Į premijų jury komisi
jas yra pakviesti šie asmenys: 1. 
Mokslinio veikalo premijos jury 
komisija:

Baltinis Andrius, kun. dr.
Girnius Juozas, dr. 
Krasauskas Rapolas, kun.

.'Rabikauskas Paulius, SJ, prof., 
dr.

Skrupskelis Kęstutis, prof. dr.
2. Religininio veikalo premijos 

jury komisija:
Baltinis Andrius, kun. dr. 
Celiešius Petras, prel., dr. 
Girnius Juozas, d r.
Kazlauskas Vytautas, kun., dr. 
Skrupskelis Kęstutis, prof. dr.
3. Žurnalistikos premijos jury 

komisija:
Baltinis Andrius, kun. dr.
Girnius Juozas, dr., 
Kazlauskas Vytautas, kun., dr. 
Krasauskas Rapolas, kun. 
Skrupskelis Kęstutis, prof. dr. 
Premijos buvo planuotos pa

skirti iki š. m. balandžio 30 d. 
Kadangi jury komisijos sudarytos 
iš ne vienoje vietoje gyvenančių, 
tai premijų skyrimas atliekamas 

tane ir Baltlmorėje, kitą Cleve
lande, dar Montrealyje, gal susi
rastų Chicagoje. Ne per daug 
ir, tur būt, ne už dyką.

Bet kai didelis Lietuvos drau
gas, įgyvendindamas savo kūry
binę svajonę ir kone duotą sau 
priesaiką kalėjime po išsilaisvi
nimo atsiteisti mūsų tautai ir tie
sai, prisiminti drauge su kitais 
'kaliniais iškentėtai praeičiai ir sa
vo mirusiai lietuvei žmonai (ro
manas dedikuotas Janės atmini
mui...), dabar tiesiai ant stalo, 
dėl nedingusių simpatijų mūsų 
tautai, pastatė kvapnių gėlių 
puokštę — nejaugi mes galėtu
me praeiti pro šalį užsimerkę, 
nesusidomėję, nusisukdami?..

*
Georgės Matorė, “La museliėre”, 

Un dėtenu ėcoute et reve . Išleido 
La Pensėe UniVersalle, 3 bis, quai aux 
Fleurs, Paris 4e, 320 psl., kaina 37,50 
pranc. frankų.

TEL. — 788-3980

DR. REGINALD CIENKUS
GYDYTOJAS CHIROPRAKTIK AS 

6230 W. Cermak Rd., Berwyn, III. 
Pirmad.. Antrad., Ketv. ir Penktad. 
9 vai. ryto iki 12 vai. dieną ir nuo 

2 vai. popiet iki 8 vai. vakaro.
Šeštadieniais 8:30 iki 12 vai. dieną 

Emergency tel. — 788-3081

Remkite tuos biznierius, ku

rie skelbiasi dien. “Drauge”.

antkapiui - paminklui buvo pri
imtas dail. A. Krivicko parengtas 
projektas, pagal kurį iškalamas 
granito akmens paminklas - ant
kapis.

Akademijos leidiniai. Spaus
tuvei uždelsus darbą, stiprokai 
suvėlavo pasirodyti Konstantino 
Avižonio Raštų I tomas: “Bajo
rai Lietuvos valstybiniame gyve
nime Vazų laikais”. Šiuo metu 
veikalas yra rišykloje. Kiti Aka
demijos leidiniai, kurie netrukus 
turėtų pasirodyti, yra Metraščio 
VI tomas ir mūsų įžymaus kal
bininko prof. d r. Antano Salio 

Šiuo metu yra sudaroma biblio- Rinktiniai raštai, I t.: “Bendrinė 
tekos kartoteka. Prof. Z. Ivinskio kalba”.

slaptų balsavimu korespondenci- 
hiu būdu.

Nauji Akademijos nariai. 
Centro valdyba savo posėdyje š. 
m. kovo mėn. 26 d. priėmė į Aka
demijos narius:

Bražėnaitę Nijolę, M iD.
Pugevičių Kazimierą, kun., 

oi. lic.
Vygantą Mindaugą, M. D.
Vygantienę Austę, M. D.
Prof. dr. Z. Ivinskio bibliote

ka - archyvas pamažu tvarkomas.1

te-

Tel. PR 8-3229

DR. ANNA BALIUNAS
2858 VVest 63rd Street

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLES LIGOS

Valandos pagal susitarimą

DR. K. G. BALUKAS
Akušerija ir moterų ligos 

Ginekologine chirurgija
6449 So. Pulaski Road (CrauTord 
Medical Building) Tel. L U 5-6446 
8007 VV. 83 PI., Justice, ni 599-0500

Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

2801 IVest 63rd Street 
Kampas 63-čios lr Callfornla 

Vai.: pirmad., antrad. lr ketvirtad.
6 Iki 7:30 vai. vakaro. 

Šeštad. nuo 2 iki 3:30 vai. 
Pagal susitarimą.

Ofiso telf. 476-4042
Rezid. tel. \VAlbrook 5-3048

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, 
antrad., penkt. 1-5, treč. Ir šešt. tik 
susitarus.
Dr. Ant. Rudoko kabinėta perėmė

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Street 
TEL. GR 6-2400

Vai. pagal susitarimą: pirmad. lr 
ketv. 1—4 ir 7—9; antrad. ir penk
tad. 16—4, šeštad. 10—3 vai.

Ofs. tel. 735-4477 Rez. PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės Ligos

CRATOORD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą

Rezid. tel. — GI 8-6873
DR. W. M. EISIN-EISINAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
.GINEKOLOGINE CHIRURGIJA.
6132 So. Kedzie Avė., VVA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: Ml 2-0001.

Tel. — BE 3-5893
DR. A. R. GLEVECKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė Akių Ligos 

3907 VVest lOSrd Street 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso telef. PR 8-2220
DR, JANINA JAKŠEVIČIUS 

J O K Š A 
VAIKŲ LIGOS 
2656 VVest 63rd Street

Pirmad., antrad., ketvirtad. ir penkt. 
nuo 12 Iki S vai. tr nuo 5 iki 8 

vai. vak., šeštad. nuol Iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 West 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą

DR. K. A. V. JUČAS
480-4441 — LO 1-4605

jei neatsiliepia 561-1070 
ODOS LIGOS — CHIRURGJA 

Ofisai
Ofisai: 2403 W, NORTH AVENUE

5214 N. Westem Avenue
Valandos pagal susitarimą

Visi telefonai 652.-1381
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

Vai. kasdien 10-12 lr 4-7. Trečiad lr 
feeštad. tik susitarus.

DR. TERESEKAZLAUSKAS
VAIKŲ LIGŲ SPECIALISTE 

9755 VV. 143 Street
Orland Park, III. 60462

Valandos pagal susitarimą 
TeL — 349-0887

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159
ŪR. p. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Avenue, Cicero

Kasdien 1-8 vai. tr 6-8 vai. vak.
Išskyrus trečiadienius

Šeštadieniais 12 ir 4 vai. popiet.

Tel. REliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRST U K

(Lietuvis gydytojas) 
3925 West 591h Street

Vai.: pirmad., dntrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p. 6-8 
vai. vak. šeštad 12-2 vai. p. p., 
trečiad. uždaryta.

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KCDIKIU IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALtSTfi 
MEDICAL BtILDING 

7156 South tVestem Avenue
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryta 
Iki 1 vai. popiet.

Ofiso telef. RE 7-1168 
Rezid. telef. 239-2919

Ofiso HE 4-1818. Rez. PR 6-0801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os ir Campbell Avė., kampas)
Vai.: pirmad., antrad., ketv. ir penkt. 

Nilo 3 Iki 7 vai. p. p. 
Tik susitarus . ,

Tel. — 282-4422
DR. ROMAS PETKUS

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
Ofisai:

111 N. VVABASH AVĖ.
, 4200 N. CENTRAL AVĖ.

Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLEČKAS
OPTOMETRISTAS 
(Kalba lietuviškai)

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

"contact lenses”
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLES IR ■ 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street

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

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

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

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

Valandos: pirm, ir ketv. nuo i1 vai.
Iki 3 vai. p. p. lr nuo 7 lkt Š vai. v. 
antr. lr penkt. nuo 1-3 vai. p. p. 

lr vakarais pagal susitarimą.

W. 59th St.
a v

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligos
Ofisas ir rez. 2652

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

penkt. nuo 2 iki 4 vii. ir nuo 6 iki 8 
v. v. šeštad. 2-4 vai. popiet ir .kitu 
laiku pagal susitarimą.

Ofiso tel. HE 4-2123. Namų GI 8-6165

DiR. V. TUMASONIS
CHIRUGAS

2454 VVest 71st Street
Vai.: pirm., antrad., ketv. ir penktad. 
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Kai meilės eliksyras jau išgertas
VLADAS JAKUBĖNAS

(1797- 
produk- 
parašęs 

(tik dvi

opera 
ku

,J. Donizetti operos “Meilės 
eliksyras” — šių metų Chicagos 
Lietuvių operos pastatymas įve
dė mus į mūsų scenoje naują pa
saulį. Buvome įpratę scenoje ma
tyti dramatiškų ir aistringų per
gyvenimų bei tragiškų įvykių pil
nus veikalus, vieton jų šiemet 
mus pasitiko giedri, nekomplikuo
to siužeto komedija, paremta ko
ne ištisai dainavimu ir neišše- 
unajnai turtingu kompozitoriaus 
melodiniu išradingumu, kuria
me linksmiausi motyvai skamba 
nebanaliai ir naujai, bet kuria
me taip pat nuoširdžiai kai kur 
prašneka ir melancholiška lyri
ka.

Gaetano Donizetti 
1848) buvo nuostabaus 
tingumo kompozitorius, 
daugiau kaip 60 operų 
liko nepastatytos) ir dar keletą 
operečių. Vis dėlto tik penkio
mis operomis jis įgijo pasaulinio 
garso ir išsilaikė jomis iki mū
sų laikų. Šios operos buvo para
šytos po to, kai Donizetti kūry
ba peržengė gimtosios Italijos ri
bas, pasiekdama Paryžių ir Lon
doną. Be “Meilės eliksyro” prie 
tų šedevrų priklauso ir 
“Lucia di Lammermoor”, 
rioje prieš keliolika metų garsio
ji Maria Callas sugebėjo sudre
binti muzikinę Chicagą.

“Meilės eliksyras” yra ištisai 
šviesus, lengvas, su žymia greitų dūrio Italijos kaimietę. Šiuo at-
tempų persvara, su vienintele veju gal buvo ieškoma “sceniš- 
garsiąja, giedriai ilgesinga tono i kiaušio” efekto, svarbesnio 
ro arija, kurioje pagal autoriaus autentiškumą. Kaip ton būtų, Gi- 
originalo idėją melodiją prade I na Capkauškienė yra pasiekusi 
da savotiškai - nosinio tembre operos sceniškuos reikalavimuos 
fagotas (bassoon) ir toliau solis- visai gražių rezultatų. O dainuo
tu! pritaria. Stefano Wiciko pa jama buvo puikiai. G. Čapkaus- 
dainuota, ji paliks atmintyje, Į kienės silpnesnė pusė — tam tik- 
kaip vienas gražiausių šio daini
ninko kūrybinių žygių, kaip ir iš 
viso ši jam ypač tinkama, leng- 
vosstiliaus italo kaimiečio rolė.

Jau premjeros spektaklyje ope
ros galėjome klausytis daugelyje 
vietų, nežiūrėdami į sceną, lyg 
organiškai besivystančios, neiš- 
,;emiamų melodijų pilnos simfo
nijos, “Meilės eliksyre” visi ture-

už-

jo darbo: dainuoti! Donizetti 
operos remiasi vokaliniu elemen
tu: ne vien puikiomis arijomis, 
kurios yra rezervuotos beveik 
kiekvienam solistui, ne vien įspū
dingais choriniais ansambliais, 
bet ir rėČitatyvais ar atskiromis 
choro frazėmis. Visi tie elemen
tai jungiasi j vieną organišką vi
sumą. Uždavinys — dainuoti bu
vo vykdomas. Ir vykdomas gerai. 
Choras jau premjeroje rodė ne 
vien ritminį hei intonacinį tiks
lumą, bet ir lietuviams neleng
vai pasiduodantį sugebėjimą dai
nuoti “mezza voce”, iš kurio ne
sunkiai nukrypstama “forte” ir 
“piano” link, suteikiant visai 
šio veikalo eigai lengvumą ir 
lankstumą.

Be jau minėto St Wiciko, pa
brėžtinas ypač laimingas rolių 
paskirstymas. Gina Čapkauskie- 
nė (Adina) vienu atžvilgiu ver
tintina “madniu” būdu: reliaty
vumo principu. Tai liečia jos sce
nišką išvaizdą ir laikyseną: ko
kia ji buvo, pirmuosius žingsnius 
koncerto ar operos scenoj be
žengdama, ir kokia ji tapo, ką ji 
iš savęs padarė. Skirtumas yra 
sunkiai tikėtinas. Tuo nepasaky
ta, kad viskas' jau tobula, kad 
galima ilsėtis “ant laurų". Saky
sim, šukuosenos stilius ir visas 
aprėdas vargu ar atitiko vaizduo
jamą epochą ir turtingesnę Vi- 

i

ras vidurinio registro blankumas 
neturėjo šiame veikale daug pro
gos pasireikšti. Šviesus, kiek me
talinis aukštutinis registras, čia 
gausiai pavartotas, funkcionavo 
be priekaišto: preciziškai, leng
vai ir intonuotai. Rolė puikiai iš-' tais laikais, kai 
mokta su jaučiama muzikine pa- mos” sąvoka dar nebuvo gimusi 
žanga. vos keliolikos metų amžiaus pa-

Arnoldą Voketaitį pirmąkart siekusio R. Wagnerio mintyse;

stipru- 
Bct to, 
parem- 

stam-

girdėjome didesnėje rolėje lietu
vių scenoje ir lietuvių kalba su 
visai gerai suprantama dikcija. 
Kaip žinoma, jis daug ir dažnai 
dainuoja amerikiečių stambiuose 
operų teatruose ir koncertuose. 
Arnoldas Voketaitis, gal būt, ne
turi “šaliapiniško” balso 
mo ir skambaus tembro, 
ką jis turi, pilnai užtenka 
ti ir išryškinti jo tikrai
biems aktoriaus ir muziko ga
bumams. Jo stiprioji pusė yra vi
so kūno, ypač rankų vaidyba; jo 
veidas geriausiai tinka šaržuo
toms, drastiškoms išraiškoms. 
Visa tai pilnai tiko Dr. Dulca- 
maros vaidmeniui, kurį jis sukū
rė kiek mefistofeliškai komišką, 
nuolat patraukiantį publikos 
dėmesį. Gal būt, jei veiksmas 
vyktų pvz. Vokietijos užkampy
je, tai panašus “daktaras" turėtų 
būti santūresnis, lyg “svarbus as
muo”. Italijos kaimo aplinkumai 
pateiktasis vaidmuo visai pritiko. 
Suprantama, kad Dr. Dulcama- 
ros rolė buvo puikiai pasisavin
ta iš muzikinės pusės, leidžiant 
solistui laike vaidybiškų išdaigų 
visai nežiūrėti į dirigentą, visur 
tiksliai pasiliekant ritme. Antra
me spektaklyje daugelis vaidybi
nių detalių buvo kitokių, o įspū
dis santūresnis ir veiksmingesnis, 
vokalinė pusė — skambesnė.

Algirdas Brazis seržanto rolėje 
jautėsi “kaip namie”, panašių 
rolių daug atlikęs praeityje. Voka- 
liškoje pusėje pažymėtinas žy
mus “belcanto” vyravimas .— 
A. Brazio dainavime itin teigia
mas įnašas.

Margarita Momkienė sugebėjo 
publiką sudominti, sukurdama 
gracingą, vokališkai sklandų 
Adinos draugės Gianettos vaid
menį. Aplamai visa ši mergaičių 
choro scena režisūros ir choro 
lengvumo atžvilgiu sudarė pir
maeilį efektą.

Si Donizetti opera yra kilusi 
i “muzikinės dra-

Tvoja tvaikas, barą kai pradaro. 
Einant Iks (x) ar Ngrek (y) Avenue, 
Raitos irt ganos ant girgždančių gitarų, 
Tartum Šimtas Kupiškio velniui..,
“Po velniais” tari balsu nesavo... 
Netiki žmogus savom ausim, —
Saulė, it išgąsdinta. čiuVava, 
bėga pasislėpt po tietesim....

♦ *

Pašviečia. Pašų ja. Palaukia- Pdlyja, — 
Žuvies zodiako ženkle Chicaga. .
Lr jausmas (o, griatisfntlsl), jauti, jau pelyja, 
Kadaise kdijt parakds degęs staiga.
O čiaudo pavasario parkai be lapu,
Baisu prisiglausi prie šakelės nuogos...
Sustojęs maldauji dangaus eskulapų:
Išgelbėkit gamtą nuo šitos slogos...

Gegužis grįžta lllinojun.
BERNARDAS BRAZDŽIONIS

Nors gegužis grįžta 1 Ilinojum, 
Bet be “figos lapo” ir nuoga 
Carlo Sandburgo senoji mylimoji 
Šoka vėjo skveruos Chicaga.

Plikam Marguette Parke pirmoji žolytė
Dar vos tik iš mtodiyo cemento kelias 
lr prašo dangaus debesėlį palyti — 
Ir upėmis virsta meksfaltinis kelias.

.Magnolijų šakos,.it žaizdos, raudonos 
Pavasario nuotakų pokyliui rengias.
Ir kyla iš kažkur toks prašantis tonas:
“Nors sprindį aukštos Escondido padangės...”

“Nors lašą karštos Kalifornijos saldės 
(kaip meilė jaunų HoUyvzoodo poetų), 
lr vienu mirksniu pasikeistų pasaulis — 
Ugningai sena Chicaga sužydėtų...”

Šiltadarži/ nupirktą varganą tulpę
Teta Talman gatvėj kaip skausmą sodina... 
Einu ir mąstau ir meldžiuos “Mea culpa”, — 
(Perdaugel išgerta bažnytinio vyno...) —

Lyg tartum girdžiu griaudžiant pirmą perkūną, 
Lyg žemė pavargus po kojom paslysta, 
lr skruzdėlės žaibu nubėga per kūną:
Rytoj išvažiuoju į žydinčią Vistą!..

(1972)

kai italų operos dainininkai ga
lėjo tik “stovėtirir dainuoti”, ran
ką pridėdami prie širdies ar nu- 
leisdami. Genialusis Šaliapinas 
tik po pusės šimtmečio neišdil
domai paskleidė operinės vaidy
bos sąvoką Vakarų Europoj. Tai 
atsimenant, pripažinkime, kad 
režisieriaus Herbert Beattie ir jo 
padėjėjo K. Oželio buvo atliktas 

gražus darbas tiek su atskirais ar
tistais ir jų grupėmis, tiek ir ma
sinėse scenose. Giedriam veika
lui prasidedant, tiko dalyvių da
lies suėjimas “iš publikos”; gra
žų efektą sukūrė vaikų “karei
vių” scena. Pripratus prie mūsų 
dailininkų kartais tik “simboli
nių”, bet tam tikrą kūry binę idė
ją reiškiančių dekoracijų, kai kas 

galėjo nusivilti stereotipiniu sce- 
novaidžiu. Tačiau tenka pripa
žinti, kad Stivahelli Costume Co 
dekoracijos ir kostiumai repre
zentavo įtikinantį to laikotarpio 
“turtingesnės" viduriniosios, dr 
šiaurinės Italijos užkampio vaiž- 
dą.

Pagaliau prieikime prie pat 
svarbiausio: tiso j e spektaklio ei

goje šalia aukšto tikslumo ir 
lengvumo jautėsi viską apimanti 
dirigento Vytauto Marijošiaus 
asmenybė, teikianti spektakliui 
vieningą, gilią, kultūra dvelkian
čią dvasią. Tos individualios dva
sios buėo šį kartą daugiau negu 
pėrriykŠčiame “Kaukių baliuje”; 
b'uvb taip, kaip “Likimo galioje”,

(Nukelta į 4 psl.)

—

Mano tėvas
Vieno gydytojo gyvenimo ir jo laikų istorija

Vincas Maciūnas

(Tęsinys iš praėjusio šeštad.)

Yra išlikusi liaudies dainuška: “Bėdos 
mums buvo, kai valdė ruskis,— šiandien gy
venam, valgom be druskos”. Vyr Komisija 
karo nuostoliams skaityti apskaičiavo, kad 
vokiečių okupacinė valdžia privatiems gy
ventojams yra padariusi nuostolių daugiau 
kaip 1 bilijoną litų. Tai buvo Lietuvai la
bai didelė suma, ypač prsiminus, kad visos 
Lietuvos valstybės iždo ir savivaldybių pa
jamos pvz. 1925 m., taigi nepriklausomybės 
pradžioje, siekė tik truputį daugiau kaip 
vieną ketvirtadalį bilijono litų.

Tokią tad sunkią ekonominę padėtį pa
veldėjo nepriklausomoji Lietuvos respubli
ka. Beje, nebuvo tada, kaip po Antrojo pa
saulinio karo, Maršalo ir kitokių Amerikos 
planų padėti karo nuniokotiems kraštams, 
jų tarpe Lietuvai. Tiesa, naudingos Lietu
vai buvo amerikiečių lietuvių aukos, bet vals
tybiniu mastu jos negalėjo būti labai reikš
mingos. Lietuvai reikėjo atsistatyti ir užgy
dyti karo žaizdas pačiai.

Viena iš tokių svarbių ekonominių pa
stangų buvo kooperatinis sąjūdis. Rašė “Lie
tuvos Aido” bendradarbis J. Vaitkus: “No
rėdami atstatyti Lietuvos prekybą ir pra
monę kooperacijos pamatais, neprivalome 
laukti galutinos karo pabaigos, bet tuojau 
stoti į organizacijos darbą. [...] Mums tad 

privalo rūpėti lyginai politikos ateitis, kaip 
ir ekonominė. Nes jeigu vien turėsime poli
tikos liuosybę, bet ekonomijos žvilgsniu bū
sime silpni, nesusiorganizavę, silpnas bus ir 
mūsų politikos gyvenimas. [...] Baigdamas 
noriu dar dėl to keletą žodžių tarti mūsų 
sodžiaus inteligentams, o ypač kunigijai. Jie 
būtent, dabar turėtų pasistengti išaiškinti 
žmonėms kooperacijos prasmę ir naudą. Tu
ri būti visa sunaudota Lietuvos gerovei ir 
jos ekonominiam sustiprėjimui” (Liet. Ai
das, 1918.III.16, Nr. 33).

Kooperatinis sąjūdis, prasidėjęs Lietu
voje jau XIX amž. pabaigoje, plėtojosi to
liau. Linkuvoje pokario metais sėkmingai 
veikė nežinau kuriais metais čia įsteigtoji 
vartotojų bendrovė. Prie jos veiklos ir ma
no tėvas buvo aktyviai prisidėjęs. Nežinau, 
kurias pareigas jis ten turėjo, ar valdyboje 
ar revizijos komisijoje, tik prisimenu jį 
namie dažnai palinkusį prie didelių buhal
terijos knygų, stropiai tikrinantį, taisantį, 
rašantį.

Šalia politinio organizavimosi ir ekono
minio stiprinimosi buvo dar viena labai 
svarbi valstybės kuriamojo darbo sritis — 
krašto švietimas. Vokiečiai, okupavę Lietu
vą, ir jos švietimą paėmė į savo rankas. Jau 
1915.XII.22 d. (taigi pačioje pradžioje, nes 
Kaunas buvo vokiečių užimtas tik tų metų 

rugpiūčio mėn., o Vilnius rugsėjo) buvo iš
leistas įsakymas “Pagrindinės linijos mo
kykliniams reikalams atgaivinti, kur su ti
pingu vokišku pedantiškumu buvo išdėstyti 
mokyklų tikslai ir jų priežiūros nuostatai. 
Vokiečiams rūpėjo faktiškai tik pradžios mo
kyklos. Jiems buvo svarbu pamokyti ūki
ninką, kad jo darbas (sykiu ir ekonominė 
nauda vokiečiams) būtų našesnis. Lietuviš
kos inteligentijos ugdymas jiems ne tik ne
buvo reikalingas, betgi dar ir nenaudingas 
(panašiai jie žiūrėjo į lietuvių švietimą ir 
Antrojo pas. karo okupacijos metu), tad lie
tuviškų gimnazijų jie nesteigė ir nerėmė, tik 
pakentė tas kelias, kurios buvo išlaikomos 
švietimo draugijų. 1916 m. buvo tik 4 liet, 
gimnazijos (Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir 
Panevėžyje) ir viena vad. miesto mokykla 
Ukmergėje (žr. M. Urbšienė, “Lietuvos mo
kykla Didžiojo karo metu”, atspaudas iš 
“Židinio", 1937, Nr. 3-4, p. 24). Aukštojo 
mokslo studijų organizavimas jau 1916.11. 
21 d. įsakymu buvo stačiai uždraustas: “Mo
kyklos ir mokslo kursai vadinami ‘Univer
sitetais’ yra uždrausti” (Urbšienė, p. 20).

Patiko lietuviams betgi tai, kad vokie
čiai, jau 1915.X.27 d. įsakymu uždraudė mo
kyklose dėstyti rusiškai ir įvedė gimtąją kal
bą. Šiaipjau germanizacinė politka buvo stip
ri: ne tik buvo daug vokiečių kalbos pamokų, 
bet dar ir įsakyta mokyklose skiepyti vokie
čiams palankią dvasią. Pvz. 1915.XII.22 d. 
mokyklinių taisyklių 5-me paragrafe numa
tyta tarp kitko, kad “mokyklos privalo gai
vinti tikybišką pakraipą, pratinti jaunimą 
klausyti įstatymų, gerbti Vokiečių vyriausy
bę bei tosios ginkluotąją galią” (kariuome
nę). Be to, dar įsakyta, kad "berniukai bū
tų pratinami be pagerbtinų vietos asmenų, 
ypačiai kunigų ir mokytojų, sveikinti ir uni
formuotus vokiečių karininkus bei valdinin
kus, nusiimdami kepurę nuo galvos” (Urb
šienė, p. 15). Mokytojų kursų dalyviams bu
vo nurodoma, kad turėtų su mokiniais tokio 

pobūdžio pokalbius: “Kas yra tavo viršinin
kas? — Mano tėvas. Kas yra tavo tėvo vir
šininkas? — Seniūnas. Kas yra visų seniū
nų tėvas? — Viršaitis. Kas yra visų viršai
čių tėvas? — Apskrities viršininkas. Kas yra 
visų apskrities viršininkų tėvas? — Kuni
gaikštis Isenburgas. Kas jTd kunigaikščio 
Isenburgo tėvas? — Kaizeris Vilhelmas” 
(Urbšienė, p. 27). Beje, viršaičiai (amtsforš- 
tejeriai) ir apskričių viršinihkai (kreishaup- 
tamai) buvo vokiečiai. F. I. Isehburg-Birs- 
tein buvo 1916-1917 m. vokiečių karinės val
džios (Militaervemaltung) Lietuvoje virši
ninkas, itin nekęstas dėl tuo metu vykdytų 
sunkių rekvizicijų ir kitokių žiaurumų.

Keli pateiktieji bruožai ryškiai apibūdina 
švietimo padėtį Lietuvoje. 1918 m. vis dau
giau vilčių įgaunanti ir stiprėjanti lietuvių 
veikla krypo ir į tą svarbią švietimo sritį. 
Itin aktualus buvo lietuviškų gimnazijų, ku
rių tiek maža tebuvo, reikalas. Dėl karo me
to sąlygų daugelis buvo priversti nutraukti 
pradėtąjį gimnazijos mokslą, o dar daugiau 
buvo tokių, kurie net ir progos neturėjo jo 
pradėti. Jie prašyte prašė, reikalaute reikala
vo lietuviškų gimnazijų. Štai “Lietuvos Ai
de” (1918.tl.21, Nr. 23) skaitoma tokį atsi
šaukimą : “Žemaičių moksleivių atsišaukimas. 
Jau ketveri metai, kaip užėjo baisus karo 
laikas. Sunkus tas laikas visai žmonijai, bet 
ypačiai sunkus ir mokslus einančiai jaunuo
menei. Mokslas sustojo, mokyklos (ypač 
gimnazijos) uždarytos, o metai bėgte bėga. 
Dabar jau, ačiū Dievui, šiek tiek prašvito 
Lietuvos padangė, bet mes, žemaičiai, vargs
tame tamsumoje. Kaip laikraščiai praneša, 
įvairiose vietose atsidarė gimnazijos. Bet 
mes turime senti, skursti ir neturėti tos vil
ties, kad galėsime pasidarbuoti atgimusioje 
Lietuvoje. Čia prieš karą buvo Palangos, 
Tauragės, Telšių, Šiaulių gimnazijos, o da
bar visi likę be jų laukia jų kaip supis [L y. 
suopis, toks paukštis] lietaus lašo. (...) Sun
ku jau mums ilgiau laukti. Čia pas mus bū

tinai reikalinga gimnazija ar Palangoje, ar 
Tauragėje, o geriausiai prieinamos vietos yra 
Rietavas arba Varniai, o gal ir Švėkšna. 
Norinčių stoti labai daug, o nėra, kas pasi
rūpintų jaįb. Mes nežinome patys, kaip pra
dėti prašyti ir ko? babar tylėti nebegalima, 
nes metai bėga (r mes visi mokslui pasensime 
ir tinkamai nebegalėsime darbuotis tėvynei, 
f...J Į kitas gimnazijas mums nuvažiuoti to
li. į ...j Buvusieji falangos gimnazijos moki
niai. Švėkšna, 1918 m. sausio m. 21 d.”

Tokių senstančių gimnazistų buvo daug 
visoje Lietuvoje. Tad pvz. Šiaulių gimnazijos 
įstojamųjų egzaminų skelbime nurodoma, 
kad “bus priimami mokiniai be skirtumo ly
ties ir amžiaus” (Liet. Aidas, 1918.III.7, Nr. 
29). Prisimenu, kad ir mano klasėje dvigu
bai už mane vyresnių mokinių, kiti jau ir 
kariuomenę savanoriais atitarnavę.

Taigi buvo gyvas reikalas steigti lietuviš
kas gimnazijas. Jei 1916 m., kaip aukščiau 
minėta, jų tebuvo keturios, tai 1918 m. jos 
veikė jau bent dvidešimtyje Lietuvos mies
tų bei miestelių. Susirūpinta ir Linkuvoje 
steigti gimnaziją. Jų nebuvo gana dideliame 
šiaurės Lietuvos plote, o Šiaulių ir Panevė
žio gimnazijos buvo tolokai, nelengvai pasie
kiamos ir jau turinčios pakankamai mokinių. 
Linkuva buvo patogioje centrinėje pozicijoje. 
Buvo čia ir šiek tiek inteligentijos, aktyviai 
įsijungusios, kiek jau sąlygos leido, Lietuvos 
atstatymo darban. Susirado ir mokytojų bū
relis. IV.28 d. čia netgi įvyko Joniškėlio Ap
skrities Mokytojų Sąjungos steigiamasis su
sirinkimas (Liet. Aidas, 1918.IV.30, Nr.51). 
Susirado mokytojų ir naujai gimnazijai. Pra
nešė “Lietuvos Aidas” (1918.11.21, Nr. 33): 
“šiemet nuo Velykų Linkuvoj žadama atida
ryti lietuvių gimnaziją, ši gimnazija steigia
ma tam tikrd komiteto, kurio pirmininku 
yra vietlhls Lirikuvos klebonas [Šiaučiū
nas]. Iš pbadžių jbje žada mokytojauti Ign. 
Brzozduškaš (kaipo vedėjas) (Ignas Braz-

(NukeJta f 4 pusi.)
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džiūnas, vėliau ilgametis gimnazijos direk
torius], M. Kripas. P. Spudas ir J. Gobis. 
Tuo tarpu gimnazijoje bus atidarytos pirmo
sios keturios klasės. Mokinių spėjama būsią 
daugiau kaip šimtas”.

Rudenį gimnazija jau veikė, ir aš įstojau 
jos pirmojon klasėn. Iš pradžių tebuvo 4 kla
sės, bet gimnazija pamečiui augo, ir 1925 m. 
išleido pirmą abiturientų laidą. Aš buvau ant
roje (1926 m.) laidoje.

Mano tėvas įėjo gimnazijos draugijos 
valdybon ir buvo vienas iš aktyviausių jos 
narių. Kadangi Linkuvos gimnazija buvo pri
vatinė (ji žymiai vėliau tebuvo suvalstybin
ta), draugijos valdybai teko rūpintis jos lė
šomis, patalpomis ir kitais įvairiais gimna
zijos išlaikymo reikalais. Vėliau tėvui teko 
dar arčiau susirišti su gimnazija. Aukštąjį 
mokslą baigusių žmonių tada dar labai sti
go, ir tuos pačius labiau traukė didesnieji 
miestai, ypač Kaunas su centrinėmis įstai
gomis. Tad Linkuvos gimnazijoje mokyto
jauti teko dėl karo sąlygų mokslo nebeuž- 
baigusiems studentams ar net iš viso uni
versitetų nelankiusiems asmenims. Linkuvos 
progimnazijai virstant pilna gimnazija, švie
timo ministerija pareikalavo, kad bent du 
mokytojai būtų su aukštuoju mokslu. Buvo 
atsikviestas buv. rusų gimnazijos mokytojas 
B. Staškevičius, po karo kaime apsigyvenęs. 
Nesurandant tuo tarpu kito mokytojo, mi
nisterija pasiūlė tėvui, kaip baigusiam aukš
tąjį mokslą, mokytojauti. Jis apsiėmė dės
tyti higieną, anatomiją ir, kad turėtų moky
tojui reikalingą pamokų skaičiaus minimu
mą, dar pasiėmė vienoje aukštesnėje klasėje 
dėstyti lotynų kalbą. Tai jam nesudarė sun
kumų, nes rusų gimnazijose klasikinės kal
bos (Mintaujoje jas šalia kitų mokytojų dės
tė ir Jablonskis) labai stipriai išeinamos. Be- 
mokytojaudamas tėvas parengė mokyklinį 
higienos vadovėlį (1929). ,

Darbas gimnazijos draugijos valdyboje ir 
kitoks reiškimasis viešojoje veikloje buvo 
tėvui visuomeninės pareigos, kuriai jau Min
taujoje išmoko būti jautrus, reikalais. Pagrin
dinis jo darbas, žinoma, buvo gydytojo prak
tika. Deja, nors augęs gydytojo šeimoje, aš 
niekada nebuvau linkęs į mediciną ir ja per 
mažai domėjausi, kad galėčiau apibūdinti tė
vą kaip gydytoją. Jis pats buvo iš jaunų die
nų kuklus (rašė man 1963.1.16 S. Kairys, 
pažinęs mano *t£vą. dar Palangos progimn- 
zijoje: “visuomet labai kuklus ir mielas Juo
zas Maciūnas”). Tad labai nemėgo nei pats 
girtis, nemėgo ir kitų reklamavimosi. Prisi
menu, kad ironiškai pasisakė apie vieną Kau
no gydytoją, kuris prisipįrkęs gal ir nebū
tinai reikalingos aparatūros, kad labiau im
ponuotų savo pacientams, o pats neatpaži- 
nęs paprasto apendicito ir numarinęs žymų 
mūsų universiteto profesorių. Ypač erzino jį 
šundaktarių šarlatanizmas. Antai Eitkūnuo
se buvo pasigarsinęs toks stebuklingas dak
taras, kuris iš akių atpažindavęs ligas ir pas 
kurį gausiai važiuodavę žmonės iš Lietuvos. 
Tėvas skaniai juokėsi, kad net jo senų dienų 
draugas veterinarijos gydytojas važiavęs 
pas aną stebukladarį gydytis. Betgi pačių 
žmonių lengvatikiškumas padėdavo to
kiems šundaktariams iškilti. Atsimenu tėvą 
pasakojus tokį atsitikimą. Varšuvoje dar se
nais rusų valdžios laikais, kartą buvo teisia
mas vienas šundaktaris, nes gydęs tokiais 
vaistais, kuriuos tik tikras gydytojas tega- 
lėo receptu prirašyti. Teisme betgi anas šun
daktaris pasisakė turįs tam teisę ir pateikė 
gydytojo diplomą. Nustebo teisėjas, kodėl gi 
jis, būdamas gydytojas, gyvenąs ir prakti
kuojąs kaip koks šundaktaris. Tasai labai 
paprastai paaiškinęs: “Baigęs mokslus, išsi
nuomojau butą didelėje Varšuvos gatvėje, 
įsirengiau brangų kabinetą ir laukiau pacien
tų. Deja, jų tiek maža tesusilaukiau, kad 
negalėjau išsimokėti gausių skolų. Tad apsi
gyvenau užkaboryje ir per kiemsargius pa
leidau gandus, kad čia atsikėlęs stebuklin
gas daktaras. Pacientų negalėjau atsiginti”.

Nebuvo lengvas gydytojo darbas didelia
me valsčiuje. Ypač kai reikėdavo menku ve
žimu važiuoti toliman kaiman rudens klam
piu purvynu pažliugusiais keliais ar žiemos 
šalčiams spiginant. Vėliau Linkuvon atsikė
lė dar vienas gydytojas, ir tėvui darbas pa
lengvėjo.

Laisvalaikiu tėvas mėgo užsiimti nedide
liais dailidės darbais, turėjo daržinėlėje 
varstotą, o piūklas, kirvis, kaltas ir kiti įran
kiai klausė jo miklios rankos. Man itin im
ponavo tai jo pasidaryti tam tikri spaustu
vai. kurių pagalba jis visai dailiai įrišdavo 
knygas. Įrišo jis ir mano disertaciją, vienin
telę knygą, kurią 1944 m. vasarą išsivežiau 
iš Lietuvos.

Pasistatydinęs miestelio šiauriniame pa
kraštyje patogius, kad ir anaiptol nepraban
gius namus, įveisęs obelaičių sodą, prisisodi
nęs įvairių uogų krūmų ir dekoratyvinių me
deliu (tai irgi buvo mėgstamas jo poilsio va

landų darbas), tėvas niekur nebeketino keltis 
iš Linkuvos, kur buvo plačiai žinomas ir ger
biamas. O vis dėlto jam teko ilgesniam lai
kui palikti Linkuvą. 1930 m. jo senas moks
ladraugis iš Palangos ir Mintaujos laikų pre
zidentas A. Smetona pakvietė sveikatos de
partamento direktorium. Pasiūlymas buvo 
tuo patrauklesnis, kad du sūnūs jau lankė 
Kauno universitetą, o trečiasis kaip tik tų 
metų rudenį ketino stoti medicinos fakultę- 
tan. Tėvas pasiūlymą priėmė ir išbuvo svei
katos dept. direktorium ligi 1938 m.

Kaune tėvo laukė jau visai kitoks darbas: 
jau nebe kasdienė medicos praktika, o me
dicinos administracija, nutolusi nuo konkre
taus paciento, kad ir besirūpinanti jo reika
lais. Nebereikėjo kabinete priiminėti ligonių 
ar jų lankyti, nustatinėti diagnozių, gydyti, 
o rengti su sveikatos reikalais surištų įstaty
mų projektus, juos referuoti ir ginti minist
rų kabineto posėdžiuose, leisti įvairias sani
tarijos taisykles, rūpintis ligoninių bei ku- 
rorotų tinkama veikla, prižiūrėti valdžios gy
dytojų darbą ir t. t. Betgi visa tai vėl ne 
mano sritis ir aš, deja, nesugebėčiau įver
tinti tėvo įnašo Lietuvos sveikatos reikalų 
tvarkyman. Galiu tik pacituoti dr. V. Ter- 
cijono užuominą trumpame enciklopedinia
me straipsnyje apie sveikatos apsaugą ne
priklausomojoje Lietuvoje: “1935 buvo iš
leistas įstatymas kovai su Veneros ligomis, 
paruoštas Sveikatos dpt. dir. dr. J. Maciūno 
iniciatyva. Tas įstatymas praplatino kovą, 
uždėjo atsakomybę už apkrėtimą ir įvedė į 
valstybės biudžetą specialias sumas kovai su 
Veneros ligomis. Visose apskrityse buvo 
įsteigtos odos ir Veneros ligų ambulatorijos, 
kurios praplėtė kovą su veneros ligomis. Po 
kelerių metų buvo pastebėtas veneros ligų, 
ypač sifilio, mažėjimas” (Lietuvių Enciklo
pedija, XV, p. 124). Tėvui bedirektoriaujant 
buvo 1933 m. paskelbta Lietuvos kurortų są
rašas ir viešo tvarkymo taisyklės (Liet. En- 
cikl., XV, p. 128).

Vieną svarbų darbą galiu nurodyti, kurį 
tėvas atliko ne tik savo asmenine iniciaty
va, bet ir savo laisvalaikiu: jis išvertė iš vo
kiečių kalbos dvi stambias ir pagalbiniam 
medicinos personalui labai reikalingas kny
gas (vokiškus “handbuchus”): “Akušerės 
vadovėlį” (1936) ir “Ligonių slaugymo va
dovėlį” (1938). Kaip pamenu, tėvas labai rū
pinosi gera vertimų kalba ir ypač tinkama 
lietuviška medicinos terminija. Tie vertimai, 
aišku, pareikalavo nemaža darbo ir laiko, 
betgi jo pakako, nes į balius ir restoranus 
nesilankydavo, kortuoti ir dažnai svečiuotis 
nemėgo, o pramogai kartkartėmis nueidavo 
kinan ar teatran.

Tėvas mėgo knygą ir plunksną. Sveika
tos ir medicinos klausimais rašinėjo “Medi
cinoje” (Medicinos fakulteto ir Kauno me
dicinos draugijos žurnale), “Vaire” ir kt. 
Buvo “Lietuviškosios Enciklopedijos” medi
cinos skyriaus bendradarbis. Domėjosi taip 
pat psichologija. Vėliau (karo metu) iš vo
kiečių kalbos išvertė populiarų R. Lehmanno 
filosofijos įvado vadovėlį (vertimas nebuvo 
išspausdintas).

Gerai mokėdamas vokiškai, jis ir man pa
dėjo dar gimnazijoje skaityti jo užprenume
ruotą vokišką jaunimo laikraštį “Der gute 
Kamerad” (Geras Draugas). Kai vėliau stu
dijuodamas Vokietijoje neturėjau sunkumų 
su vokiečių kalba, ne kartą dėkingai prisi
mindavau savo tėvą. Buvo jis taip pat pra
mokęs prancūziškai ir išsirašinėdavo pran
cūziškas knygas. Jų, tarpe, atsimenu, buvo 
puikiojo stilisto Anatolio France veikalai ir 
net toks molernus tada rašytojo L. F. Celine 
romanas “Kelionė į nakties pabaigą” (1933).

Norėdamas padėti man, berašančiam di
sertaciją, paskubinti darbą, jis sudarė kny
gos pavardžių rodykles. Tėvas labai brangi
no mokslą, ir buvo labai patenkintas, kad jo 
sūnūs pasirinko mokslinę sritį, likdami prie 
universiteto (technikos, humanitarinių 
mokslų ir medicinos fak.).

Saulėlydžiui gęstant

Nepriklausomybės saulei 1940 m. užge
sus, ir tėvui jau artėjo gyvenimo saulėlydis. 
Nebuvo jis giedras, nes žlugo tai, apie ką tė
vas dar Mintaujoje svajojo ir prie ko jis, 
grįžęs po karo iš Rusijos, aktyviai prisidė
jo. Iš Kauno sugrįžęs Linkuvon, čia sulaukė 
vokiečių-rusų karo ir vėliau pakartotinio 
Raudonosios armijos atėjimo. Jis jau buvo 
bebaigiąs 70 metų ir tvirtai apsisprendė jau 
niekur trečią kartą iš Lietuvos nebevažiuoti. 
Stalinui aklinai nuleidus geležinę uždangą, 
ryšiai su Lietuva visai nutrūko, ir nieko ne
bežinojome apie tėvų likimą. Tik kiek vėliau, 
broliui pavyko susirašyti su mama, iš kurios 
laiško patyrėme liūdną žinią, kad tėvas mirė 
1946.VII.22 d. ir buvo palaidotas Linkuvos 
kapinėse. Po dvidešimt metų ten buvo palai
dota ir mama. Maciūnų istorija Linkuvoje 
užsibaigė.

.(Pabaiga)

KAI MEILES 
ELIKSYRAS JAU 

IŠGERTAS
Atkelta iš 3 pusi.)

ar Kaune V. Marijošiaus pasta
tyto “Otelio” spektakliuose, ne
paisant visai priešingos šio vei
kalo nuotaikos. Ypač gilus ant
spaudas atiteko chorui, kuriame 
pasijuto dar negirdėtas dainavi
mo lengvumas it lankstumas.

Orkestrą sudarė Chicagos Ly
ric operos sambūrio nariai, jų 
tarpe didelė dalis ypač gražiai 
grojančio jaunimo, prieš keletą 
metų ten įsijungusių, daugiausia 
iš North Westem universiteto. 
Originalus “Meilės eliksyro” or
kestro sąstatas yra nedidelis; 30 
esamųjų grojikų sąstate trūko tik 
dviejų trombonų (vienas vieton 
trijų); tenoro arijai reikalinga 
arfa buvo dirigento vykusiai pa
keista stygininkų “pizzicato”; 
šiaip gi turėjome kompozitoriaus 
numatytas keturias poras medi
nių pučiamųjų ir pakankamą 
balansą styginių. Orkestro koky
bė pasitaikė ypačiai gera: šiame 
krašte tai kartais reiškia palan
kų likimą ar menedžerio gerą va
lią. Bet su orkestru buvo pasidar
buota ir nežymiais mostelėjimais 
ar žvilterėjimais, jį per spektaklį 
nuolat prižiūrint. Visa tai teikė 
išlygintą, diskretišką, bet kur 
reikalinga, ir skambią dinaminę 
visumą.

Solistų sąstate tik nepamaino
mas A. Brazis atstovavo įprastiems 
“keturiems didiesiems”. Tai jokiu 
būdu nereiškia, kad tie solistai 
būtų padėti “į sandėlį”. Tai ro
do, kad galima praplatinti mūsų 
operos horizontus ir įvairaus ti
po veikalais, surandant jiems rei
kalingų bei charakteringų atlikė
ju-

“Meilės eliksyro” spektakliuo
se buvo sunku patikėti, kad klau
some “saviveiklinės operos” - sce
niniai - vokaliniai muzikinė vi
suma dvelkė gero teatro profesio- 

' nališkumu. " .......
Alvydas Vasaitis pernai visai 

sėkmingai debiutavo, kaip ope
ros dirigentas, Verdi “Kaukių ba
liaus” trečiame spektaklyje. Šį
met jo uždavinys buvo ypač sun
kus: jam pavestas veikalas gan 
specifinio pobūdžio, V. Marijo
šiaus tobulai apipavidalintas

1 itin išlaikytu, lengvu stilium,
su ne vien mechaniška, bet kaž
kaip įdvasinta precizija. Pagrin
dinė problema buvo: šios harmo
ningos ir stilingos visumos išlai
kymas. Jaunatviškas polėkis, ku
rį savyje neabejotinai turi A. Va
saitis, šioje operoje dalinai vei
kė jo nenaudai: tempai buvo grei
tesni, orkestras garsesnis, o vei
kalo muzika neteko dalies savo 
spalvingumo ir elegancijos. Rit
minės precizijos išlaikymas. A. 
Vasaičiui pavyko geriau. Pirmo 
veiksmo pradžioje kai kur trūko 
pilnos harmonijos tarp vadovo ir 
atlikėjų, bet tolimesnėje veikalo 
eigoje buvo pasiektas visai pa
tenkinamas sklandumas. Iš so
listų ypač geroje formoje buvo 
St. Wicikas ir savo nedidelėje ro
lėje M. Momkienė; likusieji solis
tai — G. Čapkauskienė, A. Bra
zis ir A. Voketaitis — savo įpras
tame gražiame lygyje. Trys spek
takliai buvo išparduoti.

Čiaudėt Monet (prancūzas, 1848-1926) Vandens lelijos

Paskutinė proga pamatyti 
Claude Monet

SAULĖ JAUTOKAITĖ

Šiuo metu iki gegužės 11 d. 
Chicagos Meno institute vyksta 
prancūzo dailininko Claude Mo
net meno kūrinių paroda, kuris 
yra laikomas 19-tojo šimtmečio 
impresionizmo pradininku. Paro- 
don eksponatai suvežti iš visos 
Amerikos net Europos. Būtų di
delis nuostolis šios parodos čika- 
čiams nepamatyti.

Dailininkas Monet. ( ISI() — 
1926) gimęs Paryžiuje, užaugęs 
Le Havre, jaunystėje rodė gabu
mų piešimui ir karikatūroms. 
Susipažinęs su dailininku Eu
gene Boudin ir jo pamokytas, 
Monet išmoko tapybos technikos, 
o dar Boudin paskatintas, susi
koncentravo gamtovaizdžių ta- 
įpymui. Tėvų paragintas, Monet 
išvyko į Paryžių studijuoti. Bet 
jo studijos ilgai nesitęsė, nes bu
vo pašauktas kariuomenėn ir iš
vyko į Alžiriją. Ten jam susirgus, 
buvo atleistas iš kariuomenės ir 
sugrįžęs mokėsi Charles Gleyre 
studijoje. Nepatenkintas Gleyre 
griežtais, akademiniais pamoky
mais, susitaręs su kitais dailinin
kais, palieka studiją ir išeina ta-

i pyti į gamtą- Juo labiau 19-tojo 
šimtmečio menininkai vaizdavo 
pasaulį tokį, kokį jie matė, juo 
labiau pastebėjo, kad realybė nė
ra tiktai tokia, kokia ją matome. 
Gamtos vaizdai, kaip jūros, dan
gus, kalnai, debesys, nėra statiš
ki, bet jie nuolatos keičiasi, pa
veikti judančių debesų, šviesos, 
šešėlio. Tas pats vaizdas ryte, 
vidudienį ir vakare yra trys skir
tingi vaizdai. Dailininkai, išėję 
iš savo studijų, pamatė, kad 
gamta, nors ir tamsiausiame še
šėlyje, pasilieka spalvota įvai
riausiomis spalvomis.

Pradžioje dailinko Monet pa
veikslai buvo priimti į garsiojo 
prancūzų Salon parodas. Bet po 
kelių išstatytų paveikslų buvo at
mestas iš šios galerijos. Jis su sa
vo draugais dailininkais, kurie 
taip pat buvo atmesti garsiojo 
Salon, susitarę, suruošė savo me- 
vo meno paroda 1874 m.. Šioje 
parodoje Monet išstatė savo me
no kūrinį, pavadintą “Impresio
nistinis saulėtekis”, kuriame ma
tome bendrą įspūdį tekančios! 
saulės viri jūros. Pasinaudoda

mas šio paveiklso pavadinimu, 
vienas kritikas prisegė vardą vi
sam 19-tojo šimtmečio pabaigos 
būdingajam menui — impresio
nizmui. Impresionzimo tikslas 
buvo pagauti pirmąjį vaizdo ar 
daikto įspūdį, nekreipiant dė
mesio į smulkmenas. O kadangi 
šio laikotarpio dailininkus stebi
no spalvų keitimasis įvairiais 
skirtingais dienos laikais, galima 
sakyti, kad impresionistų di
džiausias rūpestis buvo šviesa — 
dienos šviesa, krentanti ant 
daiktų.

Šioje Chicagos Monet meno 
parodoje visi meno kūriniai yra 
sukabinti, sekant jų sukūrimo 
laiką. Labai lengva yra stebėti, 
kaip Monet tapymo stilius pa
mažu keičiasi. Pradžioje matome 
labai realistinius, griežtų linijų, 
aiškių formų, daugiausia žmo
nių figūrų atvaizdus. Eidami to
liau, pastebime, kaip Monet po
tėpiai pamažu keičiasi, tiesios 
linijos sutrūksta, formos nebe 
taip ryškiai aiškios, pradedame 
jausti šviesos ir atmosferos efek
tus. Geležinkelio stotyje jau re- 
®lme ne tiek atvažiuojantį patį 
traukinį, kiek jo sukeltų dūmų 
troškią stoties atmosferą. Dar vė
liau Monet kūriniuose žmogus 
visai dingsta, dailininkas susi
koncentruoja vien tik į gamtos 
vaizdus.

Bet dailinininka'i, piešdami im
presionizmo stiliuje, susidūrė su 
viena problema: kaip išlaikyti tą 
šviežumą, intymumą ir nesikar- 
toti savo mene, piešiant vis tas 
pačias temas. Monet išsprendė 
šią problemą, daugiausia kreip
damas dėmesį į subtilų spalvų 
keitimąsi, o ne į formą. Jis tuos 
pačius vaizdus tapo skirtingais 
dienos laikais, išgaudamas įvai
rias šviesos nuotaikas. Tokie 
Monet pavyzdžiai šioje parodoje 
yra Roueno katedra, nutapyta 
skirtingu laiku. Kitas pavyzdys 
yra šieno kupetos, nutapytos net 
skirtingais metų sezonais.

DaHininkas Monet, bekeliau
damas po Angliją, nutapo, Par
lamento rūmus, vos įžiūrimus 
pro Temzės upės rūką, Olandi
joje nutapo malūnus, Norvegi
joje fiordus ir jūrų uolas.

Dailininko Monet, tur būt, 
pats didžiausias meno kūrinys y- 
ra jo nutapytos vandens .lelįjos. 
Jos susideda iš daugelio atskirų 
paveikslų, tapytų daugelio metų 
įvairiais laikotarpiais, nuo 1914 
iki pat jo mirties (1926). Šiuos 
įvairaus dydžio vandens lelijų 
paveikslus dailininkas tapė vie
noje vietoje —savo paties sode 
įruoštame vandens lelijų tvenki
nyje. Šiuose kūriniuose mes ma
tome įvairius vandens gylius, jų 
judesiūs, debesų šokinėjančius 
atspindžius, įvairias lelijų for- 

(Nukelta į 5 psl.)
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GYVENIMO.

PREMIJA ROSTROPOVIČIUI
Muzikui Mstislavui Rostropo

vičiui ir jo žmonai solistei Gali
nai Višnevskajai, palikusiems So
vietų Sąjungą ir apsigyven u- 
siems JAV-se, Žmogaus teisių ly
ga paskyrė premiją už jų ryžtin
gą gynimą menininkų laisvės. 
Abudu jie yra Solženicino drau
gai, simpatizuoja Sacharovui ir 
kitiems kovotojams už žmogaus 
teises Sovietų Sąjungoje.

DOSTOJEVSKIO 
BIOGRAFIJA

Iš spaudos išėjo Dostojevskio 
biografija: “Dostoevsky: A Bio- 
graphy”. Parašė L. Grossman, 
išvertė M. Mackler. Išleido 
Bobbs-Merrill. Kaina 12 dol. 50 
et.

Philomena sako:
-KAS NETAUPO ATEIČIAI, TAS 

NESIRUOŠIA ŠVIESESNIAM IR 
T1NKAMESNIAM

CHICAGO SAVINGS MOKA ANT PAPRASTŲ KNYGUČIŲ 5.25% 
$1,000 įdėtas vieniems metams duos • ' • • • • 6.5%
$1,000 įdėti 4 metams duos •••••••• 7.5%
$1,000 |dėti 6 metams duos »»•••••• 7.75%

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

m* r—------- -

t=> ISI.IC
EOIMHOUSIK
LENDER

CHICAGO 32*
savings and loan association



Šeštadienis, 1975 m. gegužės mėn. 3 d. DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA
M

Jfr. 104 (18) — psL 5

Plakatas, darytas V. Luko

Pasikalbėjimas su prievaizda Algirdu Titum Antanaičiu

Prieš pat Antro kaimo prem
jerą dar sučiupome bent trumpam 
pokalbiui linksmojo kolektyvo 
prievaizdą Algirdą Titą Antanai
tį ir tuoj pat užsipuolėme:

— Kodėl šiais metais taip su
vėlavote su naująja sezono prog
rama? Juk anksčiau jūsų prem
jeros būdavo vasario ar kovo mė
nesiais, o dabar — net gegužės 
pradžioje...

— Suvėlavome dėl dviejų svar
bių priežasčių. Taip jau išėjo, kad 
rudenį įsipareigojome atlikti prog
ramas bent penkiuose įvairių or
ganizacijų parengimuose: Beverly 
Shares L. Bendruomenei, Lietu
vių fondui, Marąuette Parko Li
tuanistinei mokyklai, skautams 
akademikams... Kada kiekvienam 
pasirodymui turėjome sunaudoti 
po kelias repeticijas, mažokai lai
ko teliko naujai programai ruoš
ti... Antra priežastis buvo ta, kad 
bent pora mūsų vaidintojų (J. 
Aleksiūnas ir R. Stakauskas) da
lyvavo Pirmyn choro statytoje 
operetėje, o dabar štai trys daly
vavo operos chore (J. Aleksiūnas, 
V. Kavaliūnaitė, G. Mačiulytė). 
Jų premjeros, kaip žinote, išpuolė 
kovo ir balandžio mėnesiais— 
Tuo būdu bent pusė mūsų grupės 
buvo labai užimti kitur...

— Mano sekantis klausimas 
kaip tik ir buvo: Ar visa tai at
sispindi ir jūsų skėčiuose? Ir kaip?

— Bent iš dalies... Sakydamas 
“iš dalies” turiu galvoje tai, kad, 
stipriau ar giliau užgriebus, atsi
randa nuogo moralizavimo pa
vojus, o tuo pačiu rizikavimas at
baidyti ar “išjungti” (turn off — 
pasakytų vietiniai) didelę dalį 
žiūrovų... Bene aštriausiai palie
čiame šiais metais itin akivaizdų 
mūsų organizuotos ir neorgani
zuotos visuomenės suskilimą į du 
sunkiai besutaikomus lagerius... 
Ar čia kaltos būtų vadovų ne
sveikos ambicijos, ar vedamųjų 
per didelis įtaringumos, ar paga
liau visų mūsų bendro tikslo pa
miršimas — sunkiau pasakyti... 
Padėtį, man rodos, tiksliai vaiz
duoja Antano Gustaičio vaizdelis 
“Tautinė vienybė”, kuriam įžan
giniu pridėtas “Bendruomenės po
sėdis”, niekam nepaliekąs abejo
nių apie ką reikalas sukasi...

— Ar skečai yra pačių vaidin
tojų kūryba, ar patalkino ir kai 
kurie mūsų rašytojai iš šalies?

— Stipriausios pagalbos (kaip 
ir paprastai) susilaukėme iš bu
vusio antrakaimiečio įrašytojo Ka
zio Almeno. Salia jau minėto 
Antano Gustaičio šiais metais tal
kon atėjo ir rašytojas Liudas Do
vydėnas. Panaudojome keletą hu
moristinių jauno gimtojo krašto 
poeto Vlado Šimkaus eilėraščių. 
Didesnę dalį medžiagos, žinoma, 
turėjome pasigaminti patys, ją 
susimedžiodami iš Įvairiausių šal
tinių, perdirbdami, lokalizuoda
mi ir aktualindami.

I — Koks, jūsų manymu, turėtų 
būti idealus Antro kaimo spektak
lis ir kokia jo ideali publika? Kaip 
toli nuo tų idealų šiandien esa
ma?

— Kadangi visi spektakliai te
gali būti daromi tiktai iš jau esa
mos medžiagos (turiu galvoje 
tekstus, vaidintojus, patalpas, į- 
rengimus, etc.) duotu ar iš anksto 
nusistatytu laiku, veikiant ne vien 
nuo mūsų priklausančiom aplin
kybėms, idealaus spektaklio iš vi
so negali būti. Bereikalingomis 
svajonėmis ne tik nieko nepasiek
čiau, bet dar gal suerzinčiau ar 
papiktinčiau kurį nors šiandieni
nio kolektyvo dalyvį.. Žiūrint į tai, 
kas padaryta per paskutiniuosius 
septynerius metus (man su grupe 
dirbant), sakyčiau, kad tekstinės 
medžiagos stiprumo prasme ge
riausia buvo 1972-jų metų prog
rama (ją gal reikėjo tik daugiau 
apkarpyti ir sutrumpinti), pasi
ruošimo atžvilgiu išsiskyrė per
nykštė (didelę jos dalį jau buvo
me paruošę rudenį, nes naudojom 
studentų sąjungos suvažiavime 
Detroite), o geriausiai techniškai 
aprūpintą ir apšviestą sceną turė
jome 1969-70 metų (pastatymuo
se, kai tomis pačiomis patalpomis 
naudojosi ir buvusio salės savi
ninko Arnoldo Giedraičio profe
sionali grupė.

Klausimas apie publiką irgi, 
galima sakyti, yra “užminuotas” 
itr reikalauja kiek diplomatiško at
sakymo. Kiekvienas linksmojo 
žanro interpretatorius iš publikos 
nori nuoširdžios ir akivaizdžios re
akcijos. Paprastai kalbant, nori, 
kad publika juoktųsi ir plotų. 
Daugiausia pagal tai juk matuo
jame ir savo 'pasisekimą ar nesėk
mę... Savąja publika mes visada

— Ar šiuos metus laikytumėte 
palankiais Antram kaimui įvykių, 
visuomenės nuotaikų ir scenai tin
kamų temų atžvilgiu? -

— Platesne ir bendresne pras
me reikėtų, tur būt, atsakyti, kad 
nė humorui, nė tragedijai gerų ar 
blogų metų nėra, nes žmogus, 
bent savo prigimtimi, juk nesi
keičia. Tad iš esmės lieka tos pa
čios (iš prigimties silpnybių iš
plaukiančios) ydos ar tais pačiais 
keliais užgriūvančios nelaimės... 
Kalbant apie specifines 'šiandie
ninio pasaulio problemas, satyros 
botago besišaukiančiųjų išpuolių 
netrūko nė plačiajame, nė šiau
resniame, lietuviškame, pasauly
je. 'Begėdiškas hipokritizmas, siau
bingai didėjanti praraja tarp žo
džių ir veiksmų, absoliutus nesu
gebėjimas ar nenoras mokytis iš 
praeities klaidų, akiplėšiškas dvi
gubų standartų demonstravimas 
yra tos ryškiosios šiandieninio gy
venimo nedorybės, kurių apraiš
kas daugiau ar mažiau liečiame...

rosi labai laisvi, platūs, o pavir
šiaus iliuzija dar įvairesnė.

Kada didysis abstraktistas Wa- 
PfiMATYTT MHNFT ssily Kandinsky pamatė Monet

PASKUTINE 
PROGA

— Kokie efektai palydi žodį: 
muzika? daina? šokis? dekoraci
jos? kostiumai? butaforija?...

— Muzikinės intermedijos jau
kelinti metai tapo mūsų kiekvie
no pastatymo neatskiriama dali
mi. Jomis ne tik sukeliam nuotai
kas, bet ir užkaišiojame plyšius, bUVome patenkinti. Įskaitant ir 
atsiradusius vaidintojams persi- ,įvairius priekaištautojus dėl (daž- 
rengiant sekančiam numeriui ar-1 . .... •. ° ... .... nai, manau, įsivaizduoto) mora-ba perstatmejant scenoje kai ku- , . ,
rią butaforiją. Kartais muzikinės bnn» nOTmų P^eidimo ar nepa- 
ar garsinės įtarpos pasitarnauja garbaus įvairią “tabu * traktavi- 
laiko ar vietos nusakyme. Kaip mo. Didžioji publikos dalis mus 
žinote, dekoracijų nenaudojanie, visada supranta, remia ir skatina.

— Ar scenoje matome tą patį 
pernykštį kolektyvą, ar yra ir 
naujų veidų?

— Pagrinde likęs pernykštis
mūsų kolektyvas, susidedąs iš 
“veteranų” (Romas Stakauskas, 
Rimas Cinką, iš dalies gal ir jau 
šeštuosius metus grupėje vaidi
nanti Jūratė Jakštytė) ir nebe 
naujokų . ‘‘jaunesniųjų”: Juozo r--------------------------- ---------- (
Aleksiūno, Vaigalės Kavaliūnai-1 tais prieš pat premjerą jis buvo ' 
tės (abu trečiamečiai) ir Eugeni- užsiėmęs savo paroda, tad už sce-l 
jaus Būtėno (antrametis). Taip, nos išvaizdą atsakyti įsipareigojo Į 
kad Gailė Mačiulytė, neseniai J. Aleksiūnas... Garsinius efektus 
įstojusi ir pakeitusi prieš porą mė- ir muzikines įtarpas įrašėme Mar- 
nesių pasitraukusią Nijolę Spar- igučio radijo studijoje, kur labai 
kytę, tebus vienintelis naujas vei- daug padėjo (kaip ir ankstyves- 
das. iriais metai) Audrius Regis... Bent

' poroje skečų šiais metais naudoja-
— Kaip apibūdintumėte visą me skaidres, kurias padarė Euge- 

Šio sezono programą: kiek ji yra 
trafaretinė ir kiek naujesnio po
būdžio?

— Uždangą šiek tiek jau pakė
liau, atsakydamas į ankstyvesnius 
klausimus. Iš tikrųjų ir ši progra
ma yra įprastinio, tradicinio po
būdžio. Gal reikėtų išskirti dides
nį tekstų žodinį tirštumą ar įvai
rumą, gal tai, kad, išskyrus pora 
ilgesnių, visi gabalai yra maždaug 
apylygiai: 2-3 minučių. Bene 
didžiausia naujiena yra šešių ei
liuotų tekstų panaudojimas. Nors, 
tiesa, vieną - kitą jų turėdavome 
ir pirmykštėse programose, tačiau 
jie ten buvo kiek kitoniško tipo...

rengiant sekančiam numeriui ar
ba perstatinėjant scenoje kai ku-

o ir aprangos priemones vartoja- ,Jeigu ne kiek norė.
me labai ribotu mastu. Scenos . . ., . ,... . , tusi... tai veik visada dėl musų pa-apipavidalinimu visada pasiru- “ 
pindavo Rimas Cinką. Šiais me-kaltes...

nijus Būtėnas, kaip žinote, studi
juojantis fotografijos meną... \

«I
1 Belieka priminti, kad Antro 
kaimo pastatymai vyksta Play- 
house salėje, 2515 W. 69th St. 
Šiandien premjera 8 v. v. Kiti 
spektakliai gegužės 4, 10 ir 11 d. 
Dėl staliukų rezervacijų žiūrėkit 
skelbimus “Drauge”.

koresp.

EKSKURSIJOS I LIETUVA 1975 METAIS
American Travel Service Bureau šiais metais organizuoja 

sekančias keliones į Lietuvą:

GAUTA PAPILDOMA GRUPĖ:
#7A — Rugpiūčio mėn. 10 d. — rugpiūčio mėn. 25 d.

iš NEW YORKO - $1150.00 
iš CHICAGOS — $1269.00

2 naktys Maskvoje, 5 Vilniuje, 2 Maskvoje, 5 Romoje

Formalūs anlrakaimiečiai viename iš tūstančio Chicagos balių. Pirmoje eilėje: 
Eugenijus Būtėnas ir Jūratė J aksty tč. Antroje eilėje iš kairės į dešinę: Romas 
Stakauskas. Juozas Aleksiūnas, Vaigalė Kavaliūnaitė ir Rimas Cinką.

SKUBĖKITE REGISTRUOTIS — VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS!
5 DIENOS LIETUVOJE (1 diena Kaune)

Kiekvieną Grupę Lydės Prityręs Kelionių Vadovas
Dar yra vietų sekančiose grupėse:

- Gegužės 26 d. - birželio 10 d. iš NEW YORKO - $ 979.00 
iš CHICAGOS - $1098.00 

2 naktys Maskvoje, 5 Vilniuje, 5 Talline, 3 Maskvoje
#9 - Rugsėjo 1 d. - rugsėjo 16 d. iš CHICAGOS - $1098.00

2 naktys Maskvoje, 5 Vilniuje, 4 Talline, 3 Maskvoje
#10 - Spalio 1 d. - spalio 15 d. iš NEW YORKO - $ 929.00

iš CHICAGOS — $1048.00
2 naktys Maskvoje, 5 Vilniuje, 3 Rygoje, 3 Maskvoje 

#11 — Gruodžio 19 d. — sausio 3 d. — Kainos bus paskelbtos vėliau.
2 naktys Maskvoje, 5 naktys Vilniuje, 3 naktys Ry
goje, 4 naktys Maskvoje.

EKSKURSIJA Į HAWAJUS —Lapkričio 22 d. — gruodžio 6 d.
4 salos iš CHICAGOS - $ 599.00

Taipgi turime grupinių (Charters) skridimų į Europą, kuriais galite 
pasinaudoti ir nebūdami klubų nariais. Chicago - Miunchenas tik
tai — $435.00. (Ten ir atgal).

Dėl informacijų skambinkite arba rašykite:

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 South Western Avenue

Chicago, Illmois 60643 Tel. (312) 238-9787
Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos padarome reikalaujamus 

Iškvietimo dokumentus. Taip pat teikiame informacijas kelionių reikalais 
po visą Ameriką ir kitus pasaulio kraštus, parduodame lėktuvų bilietus — 
be jokio papildomo mokesčio.

ATT? antį rnNTENTF OF TfJIS ANNOUNCF.MENT ARE
6UBJKCT TO CHANGE AND/OR GOVERNMKN'J Apmoviu

#1
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atvaizduotas ne vien tik mato
moje realybėje, bet ir išorės pa
veiktoje įspūdžio atmosferoje. 
Monet buvo šviesos ir atmosfe
ros iniciatorius ir tuo pačiu im
presionizmo pradininkas.

Žinoma, kaip ir kiekvienas

'paveikslą “Šieno kupetos”, rašė: 
I “Šis kūrinys turi nepaprasta jėgą 
ir grožį, bet kartu, nesąmonin
gai jame buvo prarastas objek- naujovininkas, Monet pradžioje 
tas kaip nepakeičiamas paveiks- neturėjo pasisekimo. Jis ir jo šei- 
lo elementas”. Užtat Monet yra ma gyveno neturtingai. Kartais 
dažnai laikomas moderniojo abs- visiškai priklausydavo nuo drau- 
trakto mene išpranašautoju. Bet 
jisai pats iki savo mirties tvirti- 

Monet pagrindinė tema pasili- no, kad norėjęs atkurti tik objek- 
ko vis tie patys gamtos elemen- tyvią realybę, tokią, kokią jis ap- 
tai: medžiai, jūra, uolos, dangus, čiuopė ir jautė., 
debesys gėlės. Nos.ji, visąlaik, M g
buvo labiau susirūpinęs šviesos x .. . . 4.
nuotaiikomis negu turimu ir for-' . .
ina, šiuose pastaruosiuose lelijų °e ’ 11S °‘r^so sulaužyt! nusta-
pavelksluose jis dar labiau su- tytas tradicines tapybos taisykles, 
bendrina formą, jo potėpiai da-! sakydamas, jog daiktas gali būti

(Atkelta iš 4 pusi.)

mas. Čia išvystame patį vėliausią 
Monet impresionizmo stilių, jau 
net priartėjusi prie abstrakto. 
Vandens lelijos yra plokštumos, 
įvairi uojančios tik savo spalvo
mis.

gų pašalpos. Tiktai sulaukęs 
daugiau kaip 50 m., jis jau 'galė
jo šiaip taip pragyventi iš savo 
meno kūrinių. Monet buvo labai 
produktyvus menininkas. Sa
vo 'ilgam gyvenime jisai nutapė 
apie 600 meno kūrinių, kurie 
šiandien yra išblaškyti po visas 
didžiausias pasaulio meno gale
rijas.
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S E I G A N ■ S
VYRŲ IR BERNUKŲ RŪBŲ KRAUTUVE

Kostiumai, sportiniai švarkai, kelnės polyester dvi
gubo mezgimo. Vėliausia naujiena — POILSIO 
KOSTIUMAI vyrams ir berniukams —

100'’'" polyester. Kaina nuo $24.50 iki $80

Atdara ild 10 vai. vakaro pirmad. ir ketvirttulteniais, 
o kitomis dienomis iki 6 vaL vakaro. Sekmadieniais uždaryta.

POILSIO KOSTIUMAS 
(Leisure suit)

■

tarnautojai kalba lietuviškai. 9
s■

t

Pasiruoški! atostogoms ir aplankykite SEIGAN’S 
parduotuvę tuojau pat, kol yra didesnis pasirinki
mas pavasariniu ir vasariniu rūbu. Pirkę kostiu
mą ar sportinį švarku vyrams ar berniukams -

GAUSITE 20% NUOLAIDĄ
PASINAUDOKITE ŠIA NEPAPRASTA PROGA I

Čia gausite geriausių firmų rūbus: GROSHIRE, BOTANY ‘‘500”, PHOENIX 
ir kitų. Pirkę kostiumą, švarką ar kelnes jūs būsite patenkinti, nes mūsų siu
vėjai čia pat vietoje jus primieruos Ir pritaikins, ir nieko už pritaikymą nereikės 
mokėti.

■■
S
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JEI JOS NORITE SIUSTI SIUNTINIU DOVANAS Į LIETUVA IR ĮVAIRIUS 
USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos

PACKAGE EXPRESS4 TRAVEL AGENCY, INC.
(LICENSED BY VNESHPOSYLTORG)

VYRIAUSIA IŠTAIGAI 1776 BROADWAY, NETO YORK, N. Y. 10018 TeL — 581-6590; 581-7728 
Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Siuntinių pristatymu 
garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvairiausių audinių, 
taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

PACKAGE EXFRESS & TRAVEL AGENCY, INO.
Affiliated with PODAROGIFTS, INO.

Priima užsakymus butams, automobiliams, dovanų pažymėjimams, motociklams, šaldytuvams, televizijos 
Imtuvams ir įvairioms kitoms sovietinėms prekėms, kurias galite užsakyti Lietuvoje ar USSR gyvenantiems 
giminėms. Papildomų žinių teiraukitės mūsų pagrindinėje įstaigoje ar betkuriame mūsų skyriuje. Atidaryta 
kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šeštadieniais tr sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 
4 valandos popiet

ii.

MOŠŲ SKYRIAI
AIlentown, Pa. — 126 Tilghman Street .............. .....
Baltimore 31, Mil. — 1900 Fleet Street ...................
Brooklyn, N. Y. 11218 — 485 McDonald Avenue ------------------
Buffalo 12, N. Y. — 701 Fillmore Avenue ......„.......... ...... -
Chicago 22, III. — 1241 No. Ashland Avenue ...... _____ .........
Chicago, m. 60629 — 2608 West 69 Street __ _______________
Chicago, III. 60609 — 1855 VVest 47 Street ___ ____________
Cleveland 13, Ohio — 1028 Kenilworth Avenue ......
Detroit 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue____________
Farmingdale, N. J. — Freewood Acres Rt 9 ........ ..............
Hamtramck, Mich. — 11339 Jos Campau Avenue
Hartford 6, Conn. — 122-126 Hillside Avenue ----- ......____ „
Los Angeles 4, Calif. — L59 So. Vermont Avenue ----------------
Newark, N. J. — 378 Market Street .....................  .....
New York 3, N. Y. — 78 Second Avenue ________~—............
New York 3, N. Y. — 141 Second Avenue ______ „______ ___
Philadelphia 23, Pa. — 631 W. Girard Avenue .......... ..................
Phoenbc, Arlz. 85027 — 22047 N. Black Canayon
Rahway, N. J. — 47 East Mllton Avenue... .............. _..™...._...
Silver Springs, Md. 20910 — 961 Bonifant St ..............—.............
South Rlver, N. J. — 41 Whitehead Avenue __ __ __________
Syracuse, N. Y. 13204 — 515 Marcelina Street .....    ...
Trenton 10, N. J. — 1152 Dentz Avenue ....................... ............. .
Ctiia, N. Y. — 963 Bleekei Street _______________________

.... 435-1654

..... 342-4240

..... 467-9465

..... 895-0700

..... 486-2818

..... 025-2787

..... 376-6755

..... 771-0696

..... 365-6780

..... 363-0494

..... 365.6740

..... 249-6210

..... 385-6550

..... 642-2452

..... 674-1540

..... 475-7430

.... 769-4507
602-942-8770
..... 381-8800
301-587-5777
...... 257-6320
..... 475-9740
..... 892-0300
.... 732-7470

*



Ujr. 104 (18) — psl. 6 DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA
i., ■ — .i i i.,

šeštadienis, 1975 m. gegužės mėn. 3 d.

Nauji leidiniai
• ATEITIS, 1975 m. balandžio 

min. Nr. Ą. Ateitininkų Federa
cijos leidžiamas katalikiškos — 
lietuviškos orientacijos mėnesi
nis žurnalas.Vyr. redaktorius — 
kun. K. Trimakas, 850 Dės Plai- 
nes Avė.. Apt. 409, Forest Park, 
IU. 60130. Redaktorė — Aldona 
Zailskaitė, 1836 49th Court, Ci
cero, III. 60650. Redaktoriams 
talkina, gausi jaunų žmonių re
dakcinė kolegija. Administruoja 
Juozas Polikaitis, 7235 S. Sae- 
ramento Avė., Chicago, UI. 
60629- Žurnalo metinė prenume
rata JAV ir Kanadoje $7.00, 
garbės prenumerata $15.00, ki
tur laisvajame pasauly $5.00.

Šis pavasariškas, naujas “At
eities” numeris vėl akivaizdžiai 
rodo kūrybingus redakcijos po
lėkius tiek vyr. redaktoriaus ve
damųjų puslapiuos, tiek dr. A. 
Maceinos atoliepyje į atoliepius, 
tiek studentų ateitininkų įspū
džiuos iš okupuotos Lietuvos, 
tiek universitetinėse, visuomeni
nėse bei literatūrinėse proble
mose.

• LIETUVIŲ DIENOS, 1915 
m. kovo mėn. Nr. 3. Leidžia A. 
Storius. Redaguoja redakcinė 
kolegija. Redakcijos ir adminis
tracijos adresas: 4364 Sunset 
Blvd., Hollywood, Calif. 90029. 
Žurnalo metinė prenumerata 
$10.00, garbės prenumerata $15.

Minint vysk. Motiejaus Valan
čiaus 100 metų mirties sukaktį, 
daug vietos skirta valandinei te
mai, prisimenamas neseniai Lie
tuvoje miręs poetas, beletristas 
ir dramaturgas Kazys Inčiūra, 
nepagailėta vietos taipgi dailei, 
literatūrai bei kitokiai veiklai.
• PASAULIO LIETUVIS, 1975 

m. balandžio mėn. Nr. 13/76. 
Biuletenis Bendruomenės min
čiai ir gyvenimui. Leidžia Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės Val
dyba. Redaguoja Stasys Barzdu
kas, 18308 Hiller Avė., Cleve- 
land, Ohio 44119. Administruoja 
Stasys Džiugas, 7240 S. Mozart 
St., Chicago, IU. 60629. Metinė 
prenumerata $3.00.

Šis kukliai biuleteniu pasiva
dinęs leidinys iš tikrųjų yra 
aukšto žurnalistinio lygio pusla
piai, informuoją skaitytoją vi
su pasauliniu bendruomeninės 
veiklos pločiu. Raštų žodis aiš
kus, tiesus. Leidiniu ne vien in
formuojama, bet ir formuojama 
sveikos, ne savižudiškos mūsų 
veiklos mintis.

• GYVATARAS. Hamiltono 
lietuvių tautinių Šokių ansamb
lis. 1950-1975. Hamilton, Ont. 
Canada. Redaktoriai: Gediminas 
Breichmanas ir Vytas Beniulis 
Nuotraukos: V. Beniušio, Bace
vičiaus, Borusienės, G. Breich- 
meno, K. Deksnio, Z. Degučio, J. 
Dovydėno, J. Juraičio, King, 
Gailos, L Kanto ir K. McGre- 
gor. Tiražas 1000 egz. Leidinys 
didelio formato, 104 psl.

Šiemet mūsuose užderėjo viso
kių 25 metų sukaktis mininčių 
leidinių. Tai vis lituanistinių 
mokyklų ir įvairiausių ansamb
lių įsiamžinimai knygoje. Tačiau 
Hamiltono “Gintaras”, tur būt. 
bus pralenkęs visus. Leidinys 
gerai paruoštas ne vien tik kaip 
vieneto 25 metų veiklos doku
mentas, bet ir kaip puošnus, pla
ningai ir labai estetiškai sutvar
kytas albumas. Tarpai tarp nuo
traukų skoningai užpildyti taik
lia informacija, spalvingų atsi
tolinimų nuotrupomis, spaudos 
atsiliepimais ir poezijos pos
mais.

• Vytautas Galinis, NAUJOS 
KRYPTYS LIETUVIŲ LITE
RATŪROJE. Nuo simbolistų iki 
trečiafrontininkų. Išleido “Va
ga” Vilniuje 1974 m. Redagavo 
K. Korsakas. Leidinys 500 psl.

Pasirinktoji V. Galinio tema 
knygoje skirstoma į šiuos septy- 
hls skyrius: Nauji poslinkiai es
tetinės minties raidoje, Simbo
lizmas, “Keturių Vėjų” sąjūdis,

Janunųjų neoromantikų ieškoji
mai, Proletarinės literatūros iš
augimas, Pažangiųjų rašytojų 
telkimasis, “Trečias frontas”.

Žinant okupuotos Lietuvos li
teratūrinio gyvenimo sąlygas ir 
primestas tendencijas, visai 
“normalu”, kad Galinis šioje 
knygoje kai kur ieško grožinės 
literatūros ten, kur šiaip taip pa
rašytam žodžiui buvo dar labai 
toli iki literatūros. Dominuojan
čias nepriklausomos Lietuvos li
teratūros sroves autorius turėjo 
nustumti į antrą planą, o mark
sizmui palankesnes iškišti kaip 
pirmaujančias ir viską formuo
jančias. Pirmoje vietoje čia to
kiais atvejais turi būti rodoma 
ne istorinė, bet marksistinė “tik
rovė”. Vis dėlto knyga skaityto
jui praskleis bent daugelio pa
vardžių, pavadinimų realybę ir 
primins, jog buvo Lietuvoje ir 
laisvai išaugusi, kitokia litera
tūra, ne vien valdiškai įsakyta 
šių dienų marksistinė.

• Andrius Norimas, MIRŠTA 
TIK ŽMONES. Romanas. Išleido 
Lietuvių veteranų sąjungos “Ra
movė" Los Angeles skyrius, 
4422 Oakwood Avė., Los Ange
les, Calif. 90004. Viršelis Marijos 
Žymantienės-Biržiškaitės. Tira
žas 750. Leidinys 324 psl., kaina 
$6.00. Knygą galima užsisakyti, 
parašant leidėjų adresu.

Tai kariškos temos romanas, 
vaizduojąs laisvės kovotojų nuo
tykingus žygius, pradedant pir
mojo pasaulinio karo vokiečių 
okupacija ir baigiant šių laikų 
partizanais. Literatūrinis verti
nimas šiai knygai vargu ar ap
lamai įmanomas. Tačiau nuoty
kius mėgstantieji romaną skai
tys. Tekstas parašytas taip, lyg 
kalbos, rašybos ir skyrybos tai
syklių lietuvių kalboje dar visai 
nebūtų.

• MŪSŲ ŽINIOS, 1975 m. ba
landžio mėn. 27 d. Nr. 8 (71). 
Lietuvių jėzuitų ir Jaunimo cent 
ro Chicagoje biuletenis. Reda
guoja Danutė Vakarė. Atsakin
gasis redaktorius — Alg. Kezys, 
S.J. Adresas: 5620 S. Claremont 
Avė., Chicago. III. 60636.

Šiame numeryje aprašomi ir 
iliustruojami šie Chicagos įvy
kiai: operos sezonas, Lietuvių 
fondo suvažiavimas, Jaunimo 
centro choro ir šokėjų išvyka į 
New Yorką, M. Dobužinskio pa
roda, R. Cinkos paroda, Religi
nės kūrybos popietė, “Draugo” 
romano konkurso iškilmė ir kt.

• SVEČIAS, 1975 m. sausio- 
kovo mėn.Nr. 1. Lietuvių evan
gelikų liuteronų laikraštis. Re
daguoja kun. A. Trakia, 6620 S. 
St. Louis Avė., Chicago, III. 
60629. Administruoja dr. Adelė 
Trakia. Administracijos adresas 
tas pats kaip ir redakcijos. Laik
raščio metinė prenumerata JAV, 
Kanadoje ir Australijoje $4.00, 
Anglijoje — 1,5 svaro, Vokieti
joje — 8 DM.

Laikraštis iliustruotas nuo
traukomis. Puslapiuose daug re
liginio pobūdžio rašinių, žvilgs
nių į istorinę lietuvių evangeli
kų liuteronų praeitį ir šiandieni
nę religinę bei bendruomeninę 
veikl.ą

• JAUNIMO ŠAUKLYS, 1975 
kovo mėn. Detroito ateitininkų 
karaliaus Mindaugo kuopos laik
raštėlis. Redaguoja Taura Za
rankaitė. Redakcinis kolektyvas: 
Vida Nakaitė, Rita Neverauskai- 
tė, Vidas Neverauskąs, Aliukas 
Lelis, Virgis Kasputis, Darius 
Mičiūnas. Viršelis ir iliustraci
jos Kristinos Veselkaitės.

Laikraštėly yra gražus pluoš
tas neblogų rašinių, beletristikos 
ir eilėraščių, rodančių Detroito 
ateitininkų moksleivių kūrybi
nius polėkius.

• VILTIS, Volume Slf, No. 1, 
May 1975. A. Folklore Magazine.

Anglų kalba leidžiamas įvai
riausios folkloristikos bei tauto-

Begalybėn besiveržianti poezija
|se: “Mano šermukšnis, “Žvejai 
prie Naručio ežero”, “Anglijos 
ruduo”...

Česlovas Voldemaras Obcarskas, 
LAIKAI NEŠA ŽMONES. Eilėraščiai. 
Išleido Šaltinis. West Brieiford, Not- 
tingham, Great Britain, 1974. Leidinys 
103 psl. Viršelis ir vinjetės Felikso 
Ramono. Kaina $3.00.

•

Vandenyno vaizdas dažnam 
žmogui sukelia kosmologines 
mintis. Nenutilsiantis mūšos 
griausmas primena amžinybę. 
Neaprėpiamas vandens masyvas 
— begalybę. Rodos, vandenyno 
akys žiūri į mus. Ir mes, rodos, 
žvelgiame į savo pradmę. Tai 
nuostabi visatos ir žmogaus aki
stata.

Panašų sąlytį pergyvena poe
tas Česlovas Obcarskas savo rin
kinyje “Laikai neša žmones”. 
Verta pacituoti eilėraščio “Van
denyno akys” trečią posmą:

Ir verias neramiai namų langai...
Ir akys

Už laiko grotų, nelaimingos akys, 
Žiūrėdamos tolyn, vis laukia dar 

kažko.
O jūra ūžia mėlyna ir begalinė! 
Ir paukščių klyksmas toks šiurpus 
Nuaidi pro salas erdve tolyn (94).

Tai vienas iš stipresnių Ob- 
carsko fragmentų. Atvirai šne
kant, autorius paveikia skaity
toją ne eilėraščių tobulumu, kiek 
kai kurių fragmentų jėga. Kny
goje yra palyginti daug befor
mių, šiurkščių atbrailų, kalbos 
skonį rėžiančių diBonansų, laiko 
nualintų išsireiškimų. Vis dėlto

dailės žurnalas. Leidėjas ir re
daktorius — V. F. Bfeliajus, P. 
O. Box 1226, Denver, Colorado 
80201. Metinė prenumerata 
$5.00.

šį kartą nemažai dėmesio ski
riama meksikiečių šokiams ir 
muzikai. Tačiau neužmirštama 
ir kiti, jų tarpe ir lietuviai.

PR. VISVYDAS

dvasios pakilimu poetas protar
piais atperka formos nelygumus. 
Jo perdėm intensyvi laikysena 
skamba senstelėjusiu, bet nuo
širdžiu romantizmu. Obcarsko 
poezijoje yra daug kilnaus tra
gizmo, daug minčių apie sielvar
tą, vienatvę. Jis įveda senųjų 
simbolių vaizdyną, žinoma, epi- 
goniškai įsisavintą: gintaro pi
lis, dangiškas, mistiškas rožes, 
mėlynus paukščius, džiaugsmo 
miražus ir pan.

Čia ryški “žemininkų” įtaka. 
H. Nagys, A. Nyka-Niliūnas, J. 
Kėkštas, V. Mačernis — tai Ob
carsko nuotaikų ir peizažų bro
liai. Almamai, kontaktas su ki
tais poetais sudaro jo kūrybinę 
medžiagą. Eilėraštyje “Liepsno
jančios spalio rožės” apdainuo
jamas Mačernio likimas:

Ak, koks giedras ir tyras Žemaitijos 
dangus.

Tosios žalios, svajingai skambančios 
girios!..

'I uip miegosi šioj žemėj tu amžiais 
rainus,

Jai gyvenimą visą pasigyręs.

Kitur Maironis palyginamas 
su Orfėjumi, kurį girdėsime 
skambant “ir prie Nemuno, Ne
vėžio ir kalnuos Dubysos” 
(“Maironis”). R. M. Rilke taip 
pat yra “kaip miškuose Orfėjus, 
kaip lelija saulėj ir vėjuos”.

J. Kėkšto nuotaikomis parašy
tas eilėraštis “Žmogaus egzisten
cija”, H. Nagio — “Nakties im
provizacija”. Putino atminimui 
Skiriamas “Tarp dviejų aušrų".

Besižvalgydamas jūrų begaly
bėje, tyrumų plotuose ir džiung
lių tankmėse, Obcarskas nuolat 
piešia gan tragišką pasaulio 
“Paveikslą be rėmų”: (

Aš piešiu šį vienintelį paveiksi;, 
Minčių šviesoje kalbantį krauju, 
It jo detalėse Imu klausytis, 
Kaip ošia spalvos sielvartu giliu (67).

Nerandame šitame paveiksle 
subtilaus, išieškoto žodžio. Ne
randame modernios, išradingos 
metaforos. Poetas kai kur prira
kina mus idėjine įtampa, erdvės 
ir laiko pajutimu, vienatviška 
gaida, sielvartinga rimtimi. Ir 
šitie dalykai, meniškai išreikšti, 
be abejo, sudaro įtaigios poezi
jos tHrinį. Tačiau meniškumu 
autorius retai kur pasižymi.

Obcarskas myli vandenyną 
kaip visatos didybės simbolį, my
li rožių spalvingą švelnumą. 
Nemažiau myli ir prometėjiškus 
kūrėjus: kompozitorius, archi
tektus, poetus... Jis yra nuožmus 
didžiojo meno draugas. Kai 
Obcarekas susitelkia prie išgy
vento praeities vaizdo ar įvykio, 
jo poezija suskamba lanksčiau, 
įtikinamiau, būtent eilėraščiuo-

Rinkinį perskaičius, lieka įspū" 
dis, kad poetas bando veržtis be
galybėn

Visa egzistencija
Iš savo širdies.

Ir jo eilėraščiai yra jo dienos, 
“praleistos ekstazių tyloj mėly
noj”.

■
★
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LAIMĖSITE
Jei šiuo metu atvažiuosite Į 

Floridą. Prie okeano, su privačiu 
plaukimo baseinu lr visais pato
gumais. Jūs galite gauti gražius 
apartmentns arba kambarius tik
tai už trečdali normalios kainos. 
Kreipkitės j

TOWN AND SURF APTS. 
9024 Collins Avė. 

SURFSIDE
(Miami Beach), Fla. 33154
Arba skambinkite vakarais

B. SERGAUCIUI (305) 672-4903

Anatolijus Kairys

KARŪNA
Istorinė trilogija 
Mindaugo epocha

Tinka vaidinti, sikaitytl ir dekla
muoti mokyklose, susirinkimuose, 
parengimuose, minėjimuose. Viso 
trilogijoje yra 9 veiksmai, 27 pa
veikslai, prologas ir epilogas, 320 
pusi., kietais viršeliais su aplanku, 
didelio formato, gražiai išleista. 
Tai vertinga dovana atostogų, 
mokslo baigimo ar bet kuria kita 
proga.

Kaina $8.60 (skaitant ir persiun
timų. Užsakyti ■—

L. DIALOGAS, 4304 West 55th St.,

Chicago, IU. 60632

%

Prano Naujokaičio

LIETUVIŲ LITERATŪROS 
ISTORIJA, I tomas
Tai naujausias lietuvių litera

tūros nagrinėjimas šių laikų švie
soje, didelio formato, kietais vir
šeliais, virš fiOO pusi, dydžio kny
ga, labai reikalinga mokyklai, ra
šytojams, žurnalistams lr visai lie
tuvių

1
i
3
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MARŲUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
m MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite pirkdami 
įvairių firmų foto aparatus 
jų reikmenis. Pasinaudokite 
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progat 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidarą pirmad 
tr ketvirtad. vakarais Iki 9 vaL

3314 West 63rd Street 
TeL PRospect 6-8998

Chicago, Illinois, 60629

čia 
bei 
Pa-

n u. .u^f.

šviesuomenei.

egzempliorius 
egzemplioriai 
egzemplioriai

Užsisakant daugiau 
$7.50 už kiekvieną..

Užsakymus siųskite: Mr. A.
Kareiva, 7030 S. Rockuell St., 
Chicago, IU. 00029. Čekius ar 
'monev order’lus rašykite:
LB Kultūros Taryba vardu. Ne
siųskite voke gTynų pinigų.

110.00
$18.00
$24.00

kaip 3 egz

WAGNER and SONS
TYPEWRITERS, 

ADDIN'G MACHINES 
AND CIIECKWRITERS
NAUJOS — NAUDOTOS 

Nuomoja, Parduoda, Taiso 
Virš 60 metų patikimas jums 

patarnavimas
5610 S. Pulaski Rd., Chicago 

Phone — 581-4111

i.HmmiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiift

gA. T VE RAS
IJ9IKRODZ1AI IR HRANGENYBfc 

PardavtnaM tr talHyauM 
2646 W. 69* 8L, TeL REpobU.

s

Number in party

Statė ____________
Single accomodations

1-194 B
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cities add the following

5’4%

I

For over 65 years, Standard Fed
eral Savings has been the financial 
center of Chicago’s Southvvest side 
serving people with integrity, faitt^ 
and trust. Stop in today and open the 
account of your choice, insuring the 
progress of your financial goals.

CERTIFICATE ACCOUNTS#
1 Year Maturity
YIELD INČREASE TO6«1% 

on mtereit accumulated lor 1 yes>

CERTIFICATE ACCOUNTS#

90 Day Maturity 
YIElO iNCRtASE TO 6002% 
on intereit accumulated tOr 1 ytai

PASSBOOK SAVINOS# 
interest Pas) To Date Ot Withdrawai
YIELD INCREASE TO 5 39% 
on interest accumulated tor 1 yeai

Mondzy Tuezdzr. ThurMzr. 
Friday 9 a.m. to 8 p.m
Saturday - 9 a m. to noon 
Wedn«sday No Būtinais Tramactad

CERTIFICATE ACCOUNTS#
6 Year Maturity
YIELD INCREASE TOtl’% 
on MtertM KcumuUtod •* 1 year

CERTIFICATE ACCOUNTS# 

4 Year Matunty 
Yield incRease to 
on intereft accumulated lor 1 year

CERTIFICATE ACCOUNTS#

30 Month Matuot y 
YIELD INCREASE TO 2 08% 
on interest accumulated lor i yea<

6’/2%
Toorly

5%%
rnriy

73/4%
Yeedy

7’/2%

6%%
tMriy

Your savings in either a Standard Federal passbook or certificate atcount are insured up 
to $40,000 by the Federal Savings and Loan Insurance Corporation

* Ali undkAlff m issurt ,n minimum amounts M i 1000 A subsuntiai mtrnnt oenalty »reguino tar oirfe «Ahdr*»i

ST/IND/1RD 
FEDER/1L 
S/u/lNGS 

4192 Archer Avenue (at Socrdmentb) 
ChiedįJO, Hiihoft 60632 - 847-1140

J U
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1 1975 TOUR TO LITHUANIA AND GERMANY

B
B
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WITH
EUROPA TRAVEL SERVICE

911 East I85th St., Cleveland, Ohio 44119
# Telephone: (216) 692-1700

0N KLM ROYAL DUTCH AIRLINES TRANSRTLflNTIC 
BOEING 747 JUMBO JET PLANE

Departure: May 29, 1975 Return: June 12, 1975 

Tour price from Cleveland $1,005.00 
Tour price from New York $ 921 00

ITINERARY:
5 nights la Vilnius with a full day excursion to Kaunas, 
(Possibility of extra night in Vilnius)
4 nights in Riga, Latvija
4 nights in West Germany

TOUR PRICE INCLUDES:
• Economy class air fare from Cleveland, respecdvely 

from New York
• Air transportadon Leningrad, Vilnius, Riga, Leningrad
• First class hotel accomodations, double occupancy
• Pension accomodations in West Germany
• 3 meals daily in Vilnius and Riga
• Sightseeing tours
• Transfers
• Bus transportation
• Baggage bandling

departure from other
the New York rate:

For 
to

CHICAGO: $119.00
BUFFALO: $68.00

DETROIT: $81.00
TORONTO $86.00

SINGLE SUPPLEMENT $95.00

All rates are subject to change.

RESERVATION FORM

EUROPA TRAVEL SERVICE, 911 East 185th St., 
Cleveland, Ohio 44119 Telephone (216) 692- 1700

GENTLEMEN:
Enclosed is $___________ as deposit for this tour. (Make

checks payable to Europa Travel Service). Minimum deposit $100.00 
per person. Finai payment due 30 days prior to the departure date.
Mr.
Mrs. _________________

Address____—™.i™
City __________________
Telephone number_____

t wiU be travelling withL*

Yes, Progress has always been the goal of 
Standard Federal Savings, and we have proven 
that with our steady Financial Growth

In keeping with our goals and to serve you, 
the people who have helped us attain our posi
tion as one of the leading financial centers of 
the Southwest side, we are now offering a 
7%% per annum, 6 year, $ 1000 minimum cer
tificate account.

All Standard Federal certificates 
are issued in minimum amounts of 
$1,000. Your savings in either a 
passbook or certificate account are in
sured up to $40,000 by the Federal 
Savings and Loan Insurance Corpo- 
ration.
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Kultūrinė kronika
Žmonės įr temos Lituanistikos 
instituto suvažiavime
TAUTOTYRA IR MENOTYRA mals periodikoje ir skaitęs pa- 
LITUANISTIKOS INSTITUTO skaitlį suvažiavimuose. Arch. Mu- 
SUVAŽI AVIME CLEVELANDE lokas ieško sprendimų lietuviškos

Šeštadienį, gegužės 17 dieną, 
3:30-5:00 vai. bus viešas lietuvių 
tautotyros ir kraštotyros moksli
nis posėdis, kuriam pirmininkaus 
to Lit. Instituto skyriaus vedėjas 

^Antanas Mažiulis iš Bostono. In
dianos universiteto daktarantė 
Eleną Bradūnaite skaitys apie 

Eglės pasakos kilmę. Jaunoji 
mokslininkė yra baigusi Chica
gos universitetą, po to gavo M.A. 
laipsnį Kalifornijos u-te Lds An- 

; gėlės, o dabar rengia Ph. D. di
sertaciją Indianos . universitete. 
Yra parašiusi dešimtį mokslinių 

. referatų lietuvių etnografijos ir 
1 tautosakos klausimais, skaičiusi 

paskaitų ir gavusi premijų. Mūsų 
spaudoje žinoma savo tyrinėji- 

> mais ' Pennsylvanijos lietuvių 
J angliakasių tautosakoje.,

Šių metų pirmajame “Lituanus” 
f žurnalo numeryje atspausdinusi 

anglų kalba studiją apie mūsų 
» liaudies pasakas ir tikėjimus “If 

you kili a snake —the sun will 
cry A , -•

Geologė Birutė Saldukienė 
J nagrinės Lietuvos geologinių 
i sluoksnių amžių, pateikdama ir 

iliustracijų. Prelegentė yra baigu
si geologiją Vilniaus universitete 
ir gilino studijas Švedijos, Vokie- 

; tijos ir Amerikos universitetuose. 
Skaitę savo specialybės paskaitas 
šešiuose tarptautiniuose ir lietu
vių moksliniuose suvažiavimuose 

Į ir pjįskęlbė jas atitinkamuose lei-1 
diniuose. Aktyvi lietuvių ir ame
rikiečių profesinėse draugijose. mni,vįlni„ 
Dirba JAV Geologinėje tarnybo- ; ’
jė Washingtone nuo 1956 metų.

Sekmadienį, gegužės 18 dieną, Į. 
3:10-5:00 vai. įvyks viešas lietu-; .

j architektūros įkūnijimui ne teori
joje, o praktikoje, ir už tai yra 
, susilaukęs dėmesio ir įvertinimo 
Amerikos architektų tarpe ir jų 
žurnaluose.

a

I
<į

Kun. Algimantas Kezys, S.J., 
taip pat Lituanistikos instituto 
svečias — prelegentas, kalbės te
ma, kuriai jis skiria didžiąją savo 
energijos dalį: Lietuvių išeivijos 
sukurtos kultūros vaizdinė doku
mentacija. Būdamas Chicagos 
lietuvių jėzuitų Jaunimo centro 
direktorius, Alg. Kezys yra ir Lie
tuvių foto archyvo įkūrėjas ir ve
dėjas. Visiems žinomos jo paga
mintos filmos iš lietuvių veikėjų, 
rašytojų Tr dailininkų gyvenimo, 
taip pat jo parengtos knygos — 
meniškų fotografijų albumai. 
Kunigu įšventintas 1961 m., A. 
Kezys įsigijo filosofijos magistro 
laipsnį Loyolos universitete. Dir
ba jaunimo organizacijose, ypač 
skautuose, moko lituanistinėje 
mokykloje, bendradarbiauja 
spaudoje savo meniškomis nuo
traukomis.

Lituanistikos instituto menoty
ros skyriaus vedėjas dailininkas 
Antanas Tamošaitis iš Kingston, 
Ontario, nagrinės M. K. Čiurlio
nio dailės bruožus. Baigęs 
meno mokyklą ir gilinęs 
studijas M. Dobužinskio 
studijoje, A. Tamošaitis 
gilią vagą Lietuvos meno
nime. Jis dėstė liaudies meną ir 
taikomąją dailę Kauno meno 

Dotnuvos Žemės 
. ūkio akademijoje, Vilniaus Dai
lės akademijoje. Vokietijoje ir 
Kanadoje tęsė pedagoginį darbą 
ir surengė eilę savo tapybos kū
rinių parodų. Nuo 1937 metų pa
saulinės parodos Paryžiuje daly
vavo keliose kitose tarptautinėse 
bei Kanados dailės parodose, gau
damos aukštus įvertinimus. Lie
tuvių dailės literatūron įėjo sa
vo aštuoniais Sodžiaus meno to
mais (1931-1939 m.) ir keliais 
leidiniais taikomajai dailei. Pa
trauklus paskaitininkas. Dail. 
Tamošaitis pirmininkaus suva
žiavimo menotyros sesijai.

Lit. Instituto suvažiavimas 
vyks Lietuvių namuose, 877. East 
185 Street, Cleveland, Ohio. 
Kviečiama visuomenė.

Antanas Mažiulis, Tautotyros sesi. 
Jos vadovas Cievelande gegužes 16-18 
d. {vykstančiame Lituanistikos institu
to suvažiavime.

sų parapijų chorų repertuarui. 1 
Be to, žymi dalis dainų yra pa-1. 
rašytų patriotiniams tekstams, j 
kurios galėtų būti vartojamos 
tautinėse šventėse ir kituose pa
rengimuose. J. Siniaus -rinkinys 
būtų dar ir tuo naudingas, kad 
visos giesmės ir dainos, kurių tar
pe yra ir sudėtingesnių, prieina
mos ir mažiau išlavintiems cho
rams. Autorius gerai pažinojo 
chorinę rašymo techniką, todėl 
jos Viso skambios, melodingos ir 
lengvai išmokstamos. Pilnai pa
sitikėdamas galiu tvirtinti, jog 
Jūsų parama numatytam leidi
niui nenueitų veltui”.

Filmų įvairumai
Propagandinė apgaulė ir tragedija 

Vietnamo dokumentiniame filme

STASE SEMENIENE

Kauno 
meno 
dailės 
išvarė 
gyve-

vių menotyros posėdis su trimis 
iliustruotomis paskaitomis. Litu
anistikos instituto svečias - pre
legentas architektas Jonas Mulo- 
kas kalbės apie lietuvių architek
tūros problemas išeivijoje. Arch. 
Mulokas yra V. D. universiteto 
diplomuotas statybos inžinierius, 
o 1958 metais išlaikė valstybi
nius architekto egzaminus Ame
rikoje. Pasižymėjo savo bažnyčių 
^rrojelctais, įvykdytais Lietuvoje ir 
Amerikoje: Berčiūnuose, Židi
kuose, Chicagoje, St. Louis, Mas- 
pethe, Crown Pointe (Montana) 
ir kt. Laimėjęs premijų konkur
suose, rašęs architektūros klausi-

Kai išeivijos muzikiniam gy
venimui tokių leidinių labai 
trūksta, Juliaus Siniaus kūrybos 
sukaupimas viename parankia
me leidinyje, būtų labai naudin
gas dabarčiai, o taipgi neištrina- i 
mas indėlis ir visos tautos muzi- 
kinin aruodam ..

“IIEARTS emd MINDS”, šių metų 
Oskarą laimėjęs dokumentinis fil
mas apie Vietnamo kepą, užkūrė 
visai suprantamą kontroversiją. 
Tai turėtų būti svarbus, bešališkas, 
nors ir labai skausmingas, faktų ir 
įvykių atvaizdavmas. Nėra abejo
nės, kad tokioje šviesoje, kaip da
bar pristatytas, šis filmas daugeliui 
kmerikiečių bus sunku stebėti. O 
mums, lietuviams, pažinusiems rau
donųjų klastą sunkiais išgyveni
mais, visiškai nesuprantamas.

Jau įvykęs nesusipratimais per 
Oskaro ceremonijas sukėlė audrą. 
Filmo statytojas Bert Schneider pa
sidžiaugė greitai ateinančiu Pietų 
Vietnamo “išlaisvinimu’’ ir perskai-’ 
tė telegramą — sveikinimą iš Viet- 
kongo ambasadoriaus Paryžiuje. 
Toks jo netaktiškas blefas buvo 
Frank Sinatros apgailestautas. Už
kulisy net įvyko peštynės tarp Si
natros, Bob Hope ir paraudusio 
Warren Beatty, kuris įžūliai puolė 
pirmuosius du, žinomus patriotus 
(amerikiečių spaudoje “superpat- 
riotais’’ pavadintus), už jų greitai 
surašytą ir viešai perduotą pareiš
kimą, kad čia ne vieta politikai. 
Spaudoje pultas Schnfeider prisipa,- 
Žino, kad jo filmas yra tikrai viena
šališkas. O kai j’s pakviestas j “At 
Random” televizijoje buvo Irv Kup
rinei gerokai klausimais ir protin
gais išvedžiojimais apipiltas, liko 
visai mekenančiu bebalsiu.

Režisierius Peter Davis sukompi
liavo iš televizijos, įvairių nufil
muotų žinių, kovos laukų ir inter- 
view ištraukas apie amerikiečių įsi
traukimą į Vietnamą.

Jis perduoda asmeniškas ameri
kiečių ir vietnamiečių nuomones. 
Mes matome karo aukas ir vetera
nus ir bejausmius stebėtojus.

Režisieriaus sudarytas montažas 
nuo Trumano ligi Nixono laikų (Ei- 
senhovverio, Kennedžio ir Johnso- 
no) parodo juos ešfftit" melagiais 
(sic!). Toks Daniel Ellsberg daug 
kartu filme pristatytas ir šnekąs,

parodomas “herojaus šviesoje — 
protingas ir ... jautrus, net ašaras 
(krokodilo!) ekrane išspaudžiąs.

Filmas buvo sukamės ištisus vie
nerius metus, išleidžiant apie 1 mili
joną dol. Tada, užgrūstas ant lenty
nos, išgulėjo vėl apie vienerius me
tus. Columbia, bijodama problemų, 
pardavė jj Warner Brothers.

Ir pagaliam, ar ne ironiška, kad 
ekrane pasirodė, kai Saigonas ko
munistų apsuptas, laukė savo tra
giško likimo.

Ir taip scena po scenos surežisuo
ta, ir sukarpyta, kad aiškiai matai 
vienašališką propagandą.

Sugrjžtantieji iš karo didvyriai 
moko mokyklos vaikučius karo 
žiaurumų, JOhnsono ir Nixo>no pa
žadai televizijoje, iškilmingi kariš
kos nuotakos parėdai, buv. prez. 
patarėjo Walt Rostow karingi pa
sisakymai — viskas perduota su 
sarkazmu, iš blogosios pusės.

Parodyta graudi scena šiaurės 
Vietname. Našlė prie kapo bando 
kristi į duobę ant vyro karsto, kol 
ją jėga nutempia. Tada tučtuojau' 
matome gen. William Westmore- 
land, blaiviai aiškinantį apie rytie-1 
čių nevertinimą savo gyvenimo. Jis 
parodytas kalbąs apie “rytiečių fi
losofiją”, lyg jis visai nebūtų su
pratęs to krašto žmonių, su kuriais 
jam teko išbūti daugel metų.

Netgi kai kurie amerikiečių kriti
kai pastebėjo, <kad šio filmo žiūrėji
mas turi būti blaivus, atkuriant ne
vertingą propagandą. Filme yra ir 
nuotraukų, spaudoje matytų, taipgi 
televizijoje — tai įtarto vietkongie- 
čio greita egzekucija, plikos rėkian
čios mergytės, bėgančios keliu, vi
sos nudegintos napalmo.

Pasikalbėjimai su lakūnais ameri
kiečiais perduoti taip, lyg šie džiaug 
tusi savo “profesionaįiškumu” — 
bombardavimais.

Sulyginti su žeme kaimai, sudegę 
namai, vaikučių karstelių eilės, 
amerikiečių veteranų mediniu kojų 
pritaikymas ir eilių eilės iškastų 
duobių, laukiančių savo karo aukų

— visa tai prislegia žiūrovą ir py
kina, kad problema pristatyta, kaip 
vieno ar dviejų paraudusiųjų pano
rėta...

Ar tai stebint susuktas aukas, iš
imtas iš tigrų narvų, ar vietnamietį, 
sukalantį iš lentų vaikučiui karste
lį — visur pabrėžta ir pakartota 
baisi didelė Amerikos klaida — įsi
kišimas į Vietnamo civilinį karą.

Nors filmas skiriamas tik vyres
niems kaip 17 m. asmenims, tačiau 
viską reikia priimti labai kritiškai 
ir atsargiai, čia pavartotai glėbiai 
standartinės apgaulės ir įdėta daug 
piktos gudrybės, kad būtų pas’ek- 
tas vienašališkos, propagandinis 
efektas.

AUKŠTO IŠSILAVINIMO 
ŽMOGUS

Šiemet gegužės 6 d. sueina 15 
m. kai mirė vysk. Vincentas Pa- 
dolskis. Tai buvo aukšto išsila
vinimo žmogus, Gregorianumo 
universitete gavęs filosofijos dak
taro laipsnį, toliau tęsdamas stu
dijas Šveicarijos Friburge, gavo 
teologijos doktoratą ir, speciali

zuodamasis Šv. Rašto institute Ro
moje, pasiekė šioje srityje licen
ciato ir Šv. Rašto kandidato laips
nį. Apgynęs habilitacijos darbą, 
tapo N. Testamento katedros ve
dėju Vytauto D. universitete. 
Vyskupu konsekruotas 1940 m., 
tapdamas Vilkaviškio diecezijos 
vysk, augziliaru, vėliau — koad
jutoriumi ĮCaro audrų nublokštas 
į Romą, tapo šv. Kazimiero ko
legijos prezidentu. Parašė visą ei
lę religinių veikalų ir straipsnių. 
Jo disertacija buvo prancūzų kal
ba apie kryžiaus aukos idėją laiš
ke žydams.

VYKSTANTIEMS Į 
LITUANISTIKOS 

INSTITUTO SUVAŽIAVIMĄ

Kas norėtų sustoti viešbutyje, 
turėtų parašyti suvažiavimo Tal
kos komiteto jvicepirmininkui p. 
J. Maslkiui, 17904 Ingleside Rd., 
Cleveland, OH 44119, arba pa
skambinti jam tel. 216-486-9165, 
ir paprašyti viešbučio rezervaci
jos kortelės.

DR. JUSTINAS PIKCNAS 
NAUJOSE PAREIGOSE

Detroito universitete psicho- 
dėstaantig prof. dr. Justi

nas Pikūnas yra paskirtas viso 
Psichologijos departamento va
dovu. Ta roga departamento 
biuletenis “Psyche” š. m. balan
džio mSn. numeryje plačiau rašo 
apie prof. dr. Justiną Pikūną, jo 

„ mokslo 'kelius nuo Kauno Vytau
to Didžiojo universiteto, nuo 
Miuncheno universiteto iki pro
fesoriavimo Detroito universite
te. Informuoja apie jo mokslinę 
veiklą, išleistas bei ruošiamas 
knygas ir kt.

> NAUJOS KUN. A. GRAUSLIO 
” KNYGOS PRISTATYMAS

Knyga vadinasi “šviesa tam
soje”. Ją išleido “Krikščionis 
gyvenime” savo knygų serijoje. 
Ta proga pokalbis su autoriu
mi bus Jaunimo centro kavinės 
kultūrinėje vakaronėje gegužės 
mėn. 9 d. (ateinantį penktadie
nį) 8 vai. vak. Naują knygą ap
tars kun. Kęstutis Trimakas.
MIRĖ 30 KNYGŲ AUTORIUS

Vėžio liga Italijoje mirė Vin- 
cėht Sheean, amerikietis laikraš- 
tinihJęfcš- ir rašytojas, parašęs a- 
pie 30 knygų, jų tarpe Verdi bio
grafiją. Buvo 75 m. amžiaus.

SPAUDAI PARENGTA 
KOMPOZITORIAUS 

JULLANS SINIAUS KŪRYBA
Buvęs Vilniaus krašto žymus 

veikėjas, kompozitorius, diri
gentas Julius Sinius, gimęs 1910 
m. Vaiškūnų kaime, Švenčionių 
aps., muzikos mokslus ėjęs ir vei
kęs Vilniuje, praradęs sveikatą 
Sibiro tremtyje 1948-1957 m.,
mirė Vilniuje 1959.X.22 d.

Šiuo metu JAV yra sutelkta ir 
Jono Zdaniaus ir Jeronimo Ka
činsko pastangomis paruošta 
spaudai apie 100 puslapių Ju
liaus Siniaus kūrybos. Numatyta 
išleisti 1.000 egzempliorių. Pa
ruošiamuosius ir spausdinimo 
darbus tvarkyti yra sutikęs J. 
Zdanius.

Vilniaus krašto • lietuviams 
prašant šiam leidiniui Lietuvių 
fondo paramos, prie prašymo 
pridėtame laiške kompozitorius 
Jeronimas Kačinskas šitaip atsi
liepia apie Juliaus Siniaus kūry
bą:

“Nuodugniai peržiūrėjęs pro
jektuojamo rinkinio kūrinius, 
priėjau išvados, jog sumanymas 
— sveikintinas ir labai patar
nautų mūsų chorų reikalams iš
eivijoje. Rinkinyje yra giesmės, 
kurios tinką įvairiems bažnyčios 
sezonams. To labai trūksta mū-

LITUANISTIKOS INSTITUTO 
SUVAŽIAVIMO 

PROGRAMOS PAKEITIMAS

Mokamas už 
investavimo 

sąskaitas

5 ¥4%

jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiniiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiitL
C!

6x/2%
Mokamas už 1 m.

certifikatus.
Minimum $1,000

Apsisau
gokite 
save nuo 
užpuoliką su Šiuo 
aukštos kokybės 
nemirtingų ašari
nių dūjų ginkli. , 
.Šauna 7 kartus Į sekundes. Tvirto 
metalo konstiukclja. fJereikallngae 
federalinis šaunamų ginklų leidi
mas. Nebūkite suklaidinti pigia 
plastikine imitacija, kuri gali ne
išsišauti ar užspringt!
GUARDIAN

Dept. DE-1 • Bos A
LONG ISLAND CITY. N.Y. 11101

%
Mokamas už 6 m. 

certifikatus.
Minimum $1,000

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

ŠEŠTAD. 9 v. r. lkl 12 v. d. — Trečiad. uždaryte
VALANDOS: ANTRAD. ir PENKTAD. — 9 v. ryto iki 6 v. vak. 

PIRMAD. lr KETVIRTAD. — 9 v. r. Lki 8 v. v

FRANK'S TV and RADIO, INC.
$240 SO. HALSTED STREET TEL. — CA 5-7252

Laidotuvių direktoriai

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

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

6845 SOUTH VVESTERN AVENUE
TRYS MODERNIŠKOS

KOPLYČIOS
VIETA

REpublic 7-8600

AIR-CONDITIONTD
MAŠINOMS

REpublic 7-8601
HMnSOMKF

Dr. I. Užgirienės paskaitos ne
bus. Jai skirtą laiką gegužės mėn. 
18 d. užims naujas prelegentas 
prof. dr. Z. V. Rekašius su pa
skaita ‘'Lietuvos demografinių 
procesų modeliavimas”.

PERSONAI. SFLF-PROTECTIOh
_ ,22 CAl. ■ 7 SHOt AU1OMATIC

5“*
PASSBOOK 
ACCOUNTS 

PER ANNUM

i
I

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEVVTCZ, Prez.

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

HIGH RATES
PAID QUARTERLY ATBRIGHTON
FEDERAL

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HIGHEST RESERVES
4071 ARCHER AVENUE

CHICAGO, ILLINOIS 60632
TEL: LA 3-8248

(VVEST OF CALIFORNIA AVĖ.)

PER ANNUM

/

certificates 
$5000 or more

4 year

PETRAS BIELIŪNAS
4348 8. CALIFORNIA AVĖ.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SONOS 
2814 VV. 23rd PLACE Tel. Virginia 7-6872
2424 W. 69th STREET TeL REpubUo 7-1218
11023 8onthweet Hlghway, Palos Hills, HL TeL 074-4416
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FRAKŲ REIKŠMĖ
Lietuvių pasauly

Pastebima ir tai, kad spaudos 
baliuose, iš tiesų ir kituose ba
liuose, be jokios konkurencijos 
“įsigalėjo” frakas. Redaktorius 
ar reporteris be frako ar smo
kingo į balių nenueisi.

Vytautas Alantas, 
“Žurnalistika”

Amerikiečių
Amerikos prezidentas G. For

das, vykdamas į Japoniją, netu
rėjo frako. Nusifotografuoti su 
Japonijos imperatorium ir iškil
mingiems pietums fraką pasi
skolino.

Savitarpio kovos tai taip kaip ir svogūnais, akis graužia bet žmonėms 
sveika.

PATARIMAS

Po trijų bokso roundų per per
trauką sporto vadovas sako bok
sininkui:

— Žinai, užmiršk, kad tavo 
priešas pabėgo su tavo žmona, 
mušk jį taip, lyg tikrai jo nekęs
tum.

KIEK BUVO SNIEGO

Laiške dėdei Maikis iš Arki- 
čioko, Wis., rašo: “Pas mus bu
vo tiek daug sniego, kad mes tu
rėjome apversti karves ant nu
garų, kad būt galima jas pa
melžti.

REDAGUOJA DE. S. ALICNAS

PROTESTAI IR DARBAS
Gyvename ne kokiame atomo 

amžiuje, bet protesto amžiuje, 
nes taip jau yra, kad vieni dirba, 
o kiti protestuoja, žinoma, tai 
vyksta lietuviškame ir nelietu
viškame pasaulyje. Protestuoja
me prieš juodąją jėgą, prieš bal
tąją, prieš nedarbą, prieš pieno 
kainas, prieš apelsinų valgymą, 
prieš vandens fluoridavimą, 
prieš medžių kirtimą, prieš 
greitkelių vedimą, prieš vaikų 
priverstiną vežiojimą, prieš ne- 
palmo gaminimą, sekso dėstymą, 
prieš integraciją ir segregaciją 
prieš senąją liturgiją, naująją 
kultūrą, senus baldus, naują me
ną ir t. t. žodžiu, kur tik pažiū
ri, vis protestai ir protestai. Bet 
suprantama, kas būtų iš gyve
nimo, jeigu nebūtų protesto.

Lietuviškame gyvenime taip 
pat tenka protestuoti, nebūtinai 
prieš Kissingerio numatomus 
darbus, bet ir prieš kitus reika
lus. Vieni protestuoja, kad jį pa
statė į kandidatus valdybai, ki
tas, kad jį iš valdybos nori iš
mesti, vieni protestuoja, kad ne
įsileidžia naujų jėgų į muziki
nius laukus, o kiti, kad juos pa
sikviečia, vieni protestuoja, kad 
laikraštis nepaskelbė kokios ži
nios, o kiti protestuoja, kad laik
raštis viską, kas ką atsiunčia, 
skelbia, vieni protestuoja, kad 
per daug dedama kriminalinių 
sensacijų, o kiti kad per maža, 
vieni protestuoja, kad per mažai 
garsiname mūsų operinius vie
netus, kiti kad per daug, vieni 
protestuoja, kad per daug dėme
sio moderniam menui, o kiti, kad 
per maža, vieni nori romanų, o 
kiti mokslo veikalų, vieni gei
džia baleto, o kiti nori polkos 
vieni nori dešrų su kopūstais, o 
kiti nori šerman hotelio jautie
nos su burokėliais.

Kur tik pažvelgsi, protestai ir 
protestai, o mes vis kvailai ma
nėme, kad geriau darbai nei pro
testai. Sovietų Rusijoj, žino
ma, jokių protestų nėra. Ten yra 
tik padėkos, kurių metu tu pa
sidžiaugi, kad tau labai gera ver
gauti. Kiti gi, nuvažiavę į oku
puotą tėvynę, iš džiaugsmo, kad 
jų šelepinas nenudaigojo, links
mus pareiškimus raudonoje 
spaudoje dalina. Taip sakant, ką 
ten tokia Juciūtė ar Tautvaišie
nė rašo apie Sibiran trėmimus, 
štai aš sėdžiu enkavedisto būs
tinėje, kalbuosi, ir jis manęs ne- 
tremia, o tiesiog net leidžia pasi
džiaugti, kad valgiau, gėriau, 
niekeno nesekamas ir net už klo
jimo į tualetą ėjau laisvai ir lai
mingai.

Gegužės pirmosios proga pri
simintina, kad visi tie pokalbi
ninkai beveik pasižada būti kol- 
chozininkais ir traktoristais,

laikoma ne tik komunistine šven
te, bet ir šv. Juozapo dailidės 

karvių melžėjomis ir šiaip jau ’ diena, būtų gera, kad visi pagal- 
visokiais statytojais, nes jie bu- v°tų, jog ir protestai priklauso 
vo labai sužavėti pažanga. Ypač P^e darbų. Tada ir mūsų veiklą 
linksma,kad rusas tokią pažan- bus galima įvertinti teigiamai, 
gą vykdo, naudodamas bizūną. |nor8 tarpusavio kovą mes jau ir

! taip vadiname darbu. Taigi, visi 
Taigi visi tie, kurie dvilinki į protestus, į bartynes, kad nie- 

lenkėsi prieš komunistinius ko- kas nesakytų, jog mes nieko ne- 
respondentus ir paskui po visų veikiame. Gegužės 1-sios proga 
pagyrimų skubėjo į tuos pra
keiktus kapitalistinius Vakarus 
toliau vergauti, galėtų geriau 
supykę ant tų išnaudotojų kapi
talistų likti kokiam kolchoze ir 
tokiu būdu paprotestuoti patrio
tizmo įrodymui.

žodžiu, visur protestai ir pro
testai: protestuoja vienas veiks
nys prieš kitą, viena valdyba 
prieš kitą, o būtų gera, kad visi 
pirmininkai paprotestuotų ir nu
baustų visą lietuvių visuomenę, 
pasitraukdami iš valdybų. Tegu 
taip sakant, visi pasikankina be 
valdžios, jeigu jau kam nusibo
do yisų valdžių muštynės, šios 
gegužės pirmosios proga, kuri

I

tai akcentuoti labai svarbu. Pro
testai ir vienas kito prausimai 
kaip tik ir yra pats svarbiausias 
darbas.

Darbas ir protestas.
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Kaip kūrėsi jaunimo 
orkestras ‘Trimitas"

“Teisininko J. Jasaičio ir Po
vilo Mieliulio iniciatyva orkest
ras įsisteigė 1973 metų pavasarį. 
Pirmai repeticijai Jaunimo cent
re susirinko apie 20 jaunų, entu
ziastiškų muzikantų. Bet deja, 
kelias buvo ne rožėmis klotas. 
Visi tuoj nusivylė, kai po kelių 
valandų kieto darbo nesisekė 
“žmoniškai” sugroti “simfoni
jos”. Triūbos naujos, blizga... 
vaikai vieni be dirigento ir 
“Three blind mice” moka pagro
ti. Muzikantai pasipiktino diri
gento “nedemokratiškumu”, kai 
jis uždraudė “beisbolą” žaisti re
peticijų metu, su “triūbomis” 
muštis ir “balandžius” skraidin
ti. Orkestro dalyviai ateidavo su 
pilnom kišenėm popierinių ba
landžių, ir dirigentas; kapelmeis
teris, ar bosas (kaip mes jį be- 
vadintumėm) su viena ranka 
mušdavo taktą, o su kita gau
dydavo pro šalį lekiančius 
“paukščius”. Ir, žinoma, kol vi-j

SURADO LIETAUS
KALTININKĄ

Memphis, Tenn., lyjant lietui 
tris dienas be pertraukos, vyrai 
įsibrovė į radijo stotį, sugavo 
oro pranešėją, išvilko iš stoties 
lauk ir paliko ant lietaus. 
“Sandara” Nr. 9

GERTI SVEIKA

KOMUNIZMO STATYBA LENKIJOJ
butus ir tarė: “Lygiai pusė de
vintos”. "Nuostabu”, klausia 
svetimšalis, “kaip tai žinai?" 
“Labai paprastai”, aiškina poli
cininkas. “Žmonės jau užsidang
sto langus. Turi prasidėti radi
jo Free Europe”.

Parinko M. K.

RŪKYMAS IR AMŽIUS
John Thompson, 103 metų, 

pradėjęs rūkyti pypkę nuo 8 me-

Maisto problemos
Vieną kartą draugas Mietetas, 

tiekimo biuro vicekomisaras, 
svečių grupei Varšuvoje aiški
no: “Kai yra maisto kaimuose 
ir nėra miestuose — deja, kaip 
šiandien — tai yra nukrypimas 
į dešinę. Bet, draugai, jei kada 
pasiektume to, kad maisto gana 
būtų miestuose, o nebūtų kai
muose — tai būtų nukrypimas 
jau į kairę”. Dėl to sukdamas 
galvą, svečias iš Čekoslovakijos
pertraukė: “O kas būtų, jei tų amžiaus ir dabar teberūkąs, 
maisto būtų kaime ir mieste?" spaudoj paskelbė, kad ilgo am- 
“Tai, drauge, atšovė lenkas vi- žiaus paslaptis yra pypkė, 
cekomisaras, “būtų kapitalistinėj “Cicero Life” laikraštyje Ru- 
propaganda”. dolf Cshrader, 100 m. sukakties

proga, pareiškė: “Kasdien rūkyk 
cigarus ir išgerk alaus, kadan
gi tai atleidžia nervus ir jūs jau
čiatės patenkintas.

sų nepagaudavo, tol muzikos ne- spausdinti, 
būdavo”.

• “Mūsų žinios”, kovo 23 d.
DIDELĖ ŽINIA

Pietų Afrikoje, Johanesburge, 
10 metų berniukas įkando ne šu
nį, bet nukando juodos, nuodin
gos

Australijos zoologijos sode 
dramblys “Samon” kasdien iš
geria po butelį škotiško viskio. 
Gėrimas padeda drambliui pra
leisti šaltą orą, duoda energi
jos ir jį sušildo.

“Naujienos”, kovo 27
TELEFONO REIKŠMĖ 

“ŽURNALISTIKOJ”
— Pranešimai pateikiami raš

tu, o ne telefoniniu pokalbiu su 
redaktorium.

A. Liulevičienė, 113 psl.
— Žinios perduodamos telefo

nu. J. Janušaitis, 67 psl.
— Surašiau ir, telefonu per

skaitęs, paprašiau sutikimo

SPYGLININKAI GUODŽIASI
OI, mūza, mano mūza, 
Gavau “arbūzą”! 
Dr. S. Aliūnas mano "kūryba” nesusižavėjo, 
1 Spyglių-Dygllų skyrių neįdėjo. 
O aš taip labai norėjau pagarsėti 
ir nors mažytę premiją laimėti. 
Gavo Alė Rūta, B. Pūkelevičiūtė, 
Kodėl negali gauti K. Arčiamavičlūtė?! 
Nenusikaltau Bendruomenei, nei Baltui, 
Vasario 16-os proga visuomet aukoju Altui, 
nesipešu su frontininkais, nei kr. demokratais, 
nepakliuvau nei po automobilio ratais. 
Na, tai kaip aš galiu pagarsėti, 
pilkam gyvenime bent trupučiuką garbės turėti? 
Kiti ilgus atsiminimus rašo, 
bet mano dūšia tik vieno prašo: 
mūza, mūzele, padėk man gerą "poemą” parašyti 
ir lietuviškoje spaudoje ją atspausdinti.

K. Arčlama

— Sau pačiam aš daug skau
džiau kirsčiau į klyną.

Bronys Raila
— Bostone dabar yra trys lie

tuvių grupės: liaudis, inteligen
tai ir intelektualai.

Ant. Gustaitis

gyvatės galvą. 
“Žurnalistika”, 60 psl.

NE NAMAI, BET 
REZIDENCIJA

Jei sakysi ar rašysi namai, sa
vininką gali užgauti. Reikia sa
kyti : pobūvis įvyko ju rezidenci
joj. Mat, reikia patenkinti šeimi
ninko garbės troškulį.

"Dirva”

J. Prunskis, 90 psl.
SOVIETINIO GYDYTOJO 

PACIENTAS
SSSR gydytojo mieliausias pa

cientas yra kokios nors krautu
vės pardavėjas, kuris gydytojui 
galėtų pagelbėti nusipirkti gyve
nimui reikalingus dalykus.

B. Aušrotas, “Dirva”
MUZIKA IR PIETŪS

"Programas bandau keisti, 
kad nepasidarytų, kaip triskart 
pašildyti pietūs”.

Aid. Kepalaitė j

i

— Tėveli, aš galvojau, kad Vy
tukas geras vyras, pakol aš jam 
įeuždaviau.

Pavasario simfonija

Kaltas Izraelis
“Pagal mano tyrinėjimus”, 

pareiškė lenkų mokslininkas, 
“žydai Kristaus iš viso nenužu
dė”. “Tai kas tai padarė, profe
soriau? klausia studentas. “Iz
raelis padarė”, atsakė lenkų 
profesorius.

Amerikiečiai
Lenkijoje pasipriešinimo va

das nusprendė pasidaryti galą. 
Policija buvo atėmusi iš jo 
revolverį, o jis neturėjo ganėti
nai maisto kortelių virvei įsigy
ti, tad nutraukė tiesiai į miesto 
rotušę ir arti sargybinių pradė
jo šaukti: “šalin Stalinas! Vy
kini rusišką kiaulę iš mūsų my
limos tėvynės!” Jis vaizdavosi 
būsiąs iš karto už tai nušautas. 
Bet sargybiniai staiga bloškė že
mėn savo kulkosvydžius, šoko 
per tvorą ir pradėjo šaukti: 
“Ura! Ura! Amerikiečiai atėjo”.

Laikas ir radijas
Lenkijoje kas gyvas klausosi 

iš užsienio radijo transliacijų, 
drįsdamas užsitraukti valdžios 
nemalonę. Lig šiol nėra įstaty
mo prieš tą įprotį, vis dėlto nie
kas be reikalo nemėgsta įkliūti. 
Vieną vakarą Varšuvoj svetim
šalis paklausė policininką, kelin
ta valanda. Policininkas, nesi- 
trukdydamas pažiūrėti į savo 
laikrodį metė akį į aplinkinius

Kas yra senele
Toronto mėnraštyje “Bloor 

West Villager” tai išaiškina aš
tuonmetis filosofas:

— Senelė (a grandmother) 
tai yra ponia, neturinti nuosavų 

I vaikų. Vienok ji mėgsta kitų 
1 vaikus — berniukus ir mergai
tes. Gi senelis yra jos vyras. Jis 
taip pat mėgstąs pasivaikščioti, 
ypač su berniukais, tik jo kalba 
kitokia, negu senelės. Besivaikš- 
čiodamas jis kalbasi su berniu
kais apie žvejojimą, traktorius 
ir kitokius daugiau vyriškus da
lykus.

Senelė nedaug ką bedirba, nes 
ji gal perdaug sena. Dėl senat
vės ji negali žaisti ar bėgioti su 
vaikais. Todėl ji ir kitiems ne
sako: greičiau, greičiau! (Hun 
ry up!). Paprastai senelė yra 
gana sunkaus svorio, bet ne per 
daug riebi — dar galinti vaikui 
surišti batų šniūrelius.

Senelė dėvi akinius ir gal kiek 
juokingus drabužius. Ji, tiesa, 
dar gali išsiimti savo dantis ir 
dantų smegenis.

Senelei nereikalinga būti per
daug išmintingai, užtenka, kad 
ji gali atsakyti į šitokius klau
simus:

— Kodėl šunys nekenčia ka
čių? Kodėl Dievas nėra vedęs? 
Ir t. t. Ji paprastai paskaito 
apysakaičių iš knygelės, nes se
nelė yra vienintelė iš suaugusių
jų, kuri turi pakankamai laiko. 

Paruošė pr. alš.

GATVĖ IR ŽENKLAI
Vidurnaktyje, važiuojant iš

“Cicero Life” (kino, mano žmona sako:
— Jonai, tu važiuoji negerai,

— Kai kurie žmonės tiki, kad j 
karsto vinis gali atrakinti duris I 
į pragarą. v*****..v

— Smarkiai nekratyk ponios1 . . ”
'Edvardas Cinzas “Brolio rankos, kad kartais nenukristų čia vienoskrypties gatvė. 

Mykolo gatvėj” labai susidomė- perukas, 
jęs moteriška anatomija”

D. Bindokienė
— “Ar negalima būtų žodžius 

“vyno taurę” pakeisti į “pieno 
stiklą” ? J. Prunskis, “Dirva”

—“Ateistas dėkoja Dievui, 
kad nėra Dievo”. A. Nakas i

<r

A. Tamulynas1 ~ Na dabar! AS važiuoju jau
keturiasdešimt metų, — atsilie- 

— Šv. Jono naktį, vaikščioda- pė jos vyras.
mas girioje, sutiko patį šv. Joną, I »- • ...............

L. Dovydėnas cjja;

Taip komunistinė “Šluota’’ Pov. Kalvaičio piešiniu vaizduoja okupuotos 
Lietuvos kolchozų laimėjimus. Naudojant šitą priešakinę techniką ne
skęsta nei karvės melžūtminėn, uej kiaulės moUuipėa-.

— Kol perkūnas netrenkia, tol 
kaimietis nesižegnoja.

Dr. J. Adomavičiui
— Vyrui vėsti —- kaip ark

liui dvigubos pleškės jungan 
įsikinkyti! Petronėlė Orintaitė

— Nestatykite garbės vartų 
iš baronkos skylės.

L. Dovydėnas
“Žmoną atpažinsiu Detroi

to aerodrome, jei ne iš veido, tai 
iš aprangos”. A. Nakas

— Lietuviškų velnių ir miško 
barzdukų pasaulis esąs mūsų gy
vasties dalis

Jurgis Gliaudą 
“Dirva” Nr. 93 1974.

Tuo tarpu juos sustabdė poli-

— Mister, ar nematai tos 
strėlės?

— Ne, nemačiau nei strėlių, 
nei indėnų. J. A.

KADA IŠRASTA 
TELEVIZIJA?

Išrasta jau po to, kai Lietuva 
prarado nepriklausomybę.

Z. V. Rekašius

8. BAISI BAUSME

Hipis sako kitam:
— Aš sapnavau baisų sapną, 

mane nuteisė dvejiems mfetams 
su prievole kas savaitę maudy
tis.

— Savo priešininkei pakelda
vo sijoną ir parodydavo.

A. Pakalniškis, “Aidai”
— Mūsų žemaičiai sakydavo, 

kas Verbų sekmadienį nueina be 
verbos, tam velnias įkiša į ran
kas savo uodegą palaikyti.

“Naujienos”

BLUSŲ INVAZIJA FLORIDOJ
"G. P. praneša iš Miami, kad 

švelnus oras šiemet labai buvo 
palankus blusoms veistis Flori
doj”.

Bluselės jau yra pasiekusios 
ir Chicagą. “Naujienos”

JAU VELNIAS APSĖDO
Jau velnias apsėdo kiekvieną stalyčio] 
Ir ardo taurumą lietuviško būdo. 
Stravinskas pamatė šėtoną bažnyčioj, 
Ir velnią regėjo pats bosas Alvudo.
Naujienos rimčiausiai ištyrė dalyką 
Ir pavedė puslapi antrą tai bylai.
Ten rasit paveikslą — Lucipierių pliką, 
Ginkluotą žeberklu nusmeigti Vaidylai.
Ten rasit sprendimą, lyg teismo rašytą, 
Kur smerkia Ramojų, ir Kviklj, ir Railą. 
Ir tektų mokslinčių Aliūną prašyti 
Peržvelgti tą bylą, jei vietos negaila.

UŽDARYTOS KRAUTUVĖS
Vyras grįžta namo, aplankęs 

Italiją. Sutikusiai jį žmonai sa
ko:

— Atleisk, mieloji, kad šį 
kartą dovanų neparvežiau. Ap
lankiau Pompėjų, bet visos krau
tuvės ten užsidarė prieš du tūks
tančius metų.

f

K TaUkas

— Spaudos konferencijų šau
kėjai dažniausiai nežino patys, 
kas yra spaudos konferencija. 
Kartais primena vištą, kad ji 
ruoštų konferenciją, prieš padė
dama kiaušinį. Br. Kviklys
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