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Miestiečiai didžia dalirtii yra 
tingūs tvariniai labiau linkę 
naudotis rojaus malonumais, ne
gu varganos žemės išmintimi. 
Jei ne baimė, kad nuolatinis 
drybsojimas patogioje gūžtoje 
gali pakenkti sveikatai, dažnas 
vargu ar pasikeltų nuo minkšta
suolio ir paėjėtų iki knygų len
tynos, jei tokia dar yra gyven
vietėje.

Ačiū Dievui, sumanūs gydyto
jai primygtinai pataria mankš
tintis, vaikščioti lauke, kapsty
tis darželyje. Dar išmintingesni 
daktarai neužmiršta priminti 
protinės mankštos reikalo: juk 
nenaudojama smegenų sistema 
ilgainiui užanka. O tai blogiau 
už infarktą.

Mieste, atrodo, sąlygos kūno 
bei dvasios mankštai yra geros. 
Nežiūrint polinkio j pragmatiz
mą, Amerikoje milžiniškos su
mos išleidžiamos kaip tik tam 
tikslui. Pavyzdžiui, pasidairęs 
savo apylinkėje, keturiii ar pen
kių mylių skersmeniu, randu 
penkis didžiulius parkus su ba
seinais, sporto aikštėmis, salė
mis, auditorijomis, su medžiais, 
gėlynais ir žaliuojančiomis ve
jomis. čia galima sportuoti, 
vaikščioti, dairytis augmenijoje, 
kiek tik širdis trokšta.

Toje pačioje teritorijoje yra 
apie dešimt bibliotekų — moder 

viešpatijose. Sunku gi atitrūkti 
nuo įprastų malonumų.

Gal kam atrodo, kad lietuviai 
nukrėsti iš kitokio molio. Toli 
gražu. Los Angeles miesto bib
liotekoje prieš kurį laiką tarp 
japonų ir lenkų knygų sekcijų 
puikavosi ir (kelios lentynos su 
lietuviškomis knygomis. Ne
daug, bet vis dėlto. Dabar teliko 
tik užrašas “Lithuanian”. Mūsų 
knygos buvo pakeistos korėjie- 
tiškomis- Matyt, pastarieji daž
niau skaito savo literatūrą. Tie
sa. lietuvių knygas dar galima 
pasirinkti iš kartotekų. Jos gu
li užkulisyje.

Miesto gyventojai nelabai do
misi ir valdžios išlaikomais praš
matniais parkais, čia po darbo, 
vasaros vakarais, medžių, pievų, 
tyvuliuojančio tvenkinio draugė
je, sukinėjasi daugiausia jauni
mas. Suaugusių beveik nesima
to. Ko jie bijo? Gal jaunimo? 
Iš tiesų nieko nebijo. Papras
čiausiai kuo nors užsiėmę na
muose. Gal spokso į spalvotą dė
žę? Taiso. Dažo. Kai kada ruo- 

j_ inoder-! ®asl ilgai savaitgalio kelionei į
niai įrengtų, su kilimais, garsą gamtą, kuri, dedu galvą, dažnai 

nedaug kuo skiriasi nuo panosė
je esančios- Kartais tėra tik ply
nu dykumos plotu.

Ar tai ne keistas žmonijos pa
radoksas — nesidomėti tuo, kas 
auga ir žaliuoja kaimynijoje?! 
Nuobodžiaudami žmonės mano, 
kad ten kur kitur, toli toli, už 
kalnų už upių yra žymiai mie
lesnis pasaulis. Ak, kaip būtų 
gera ten pakliūti!

Panašiai samprotauja ir kai 
kurie “aukštos” kultūros gerbė
jai. Jie sako: “Jei turėčiau pini
gų, tada, parodyčiau, kaip nau
dotis menais — eičiau į geriau
sius koncertus, operas, teatrus, 
o dabar viskas taip brangiai kai
nuoja”.

Vargšai! Nori kultūros, ibet

sopinančiomis lubomis, vaikų li
teratūros skyriais, plokštelių bei 
magnetinių juostų sekcijomis, 
audio kambariais ir t. t.

Vien tik City of Commerce 
mieste (irgi įeinančiam į mini
mą vigtovę), kur gyvena ne dau
giau kaip 15 tūkstančių gyven
tojų, daugiausia darbininkų, yra 
net keturios viešos bibliotekos, 
išdėstytos taip, kad būtų lengvai 
pasiekiamos. O centrinė yra tik
ras modernus dvasinės atgaivos 
centras. Į ją pakliuvęs, pasijun
ti legendiniu multimilijonieriu
mi — juk visa prabanga tavo, 
viskuo gali naudotis.

Suprantama, bibliotekos išlai
komos tam, kad žmonės jomis 
naudotųsi. Todėl graudu, matant

Pasikaibėti su prof. dailininku 
Kaziu Varneliu jau seniai buvo 
ruoštasi, ypač po jo dviejų pasku
tiniųjų parodų: Milvvaukee Art 
Center (1974. XII. 19 - 1975.1.19) 
ir Museum of Art, University of 
Iowa qty (1975.11.4 - 1975.HI. 
16). Tačiau tą sumanymą pasi
sekė realizuoti tik dabar, kai bu
vo gauta žinia, kad prof. K. Var
nelis gavo 8,000 dol. stipendiją 

Į (grant) iš National Endowment 
i for the Arts fondo. Tai pirmas 
lietuvis dailininkas, gavęs tokį 

'JAV federalinės institucijos atžy- 
mėjimą.

National Endowment for the 
Arts fondo uždavinys skatinti ir 

j remti JAV menų raidą, norint iš- 
I saugoti ir praturtinti viso krašto 
kultūrinį lobyną, o taipgi suteik
ti galimybes menininkams gi
linti savo patirtį kūrybiniame pa
saulyje. Skiriant National En- 
dovvment for the Arts stipendiją, 

! atsižvelgiama į tris pagrindinius 
tikslus: a) skatinti aukščiausios 
meninės vertės kūrybingumą; b) 
padėti žymioms kultūrinėms ins
titucijoms tobulinti ir kelti kū- 

i rybos standartus ir c) teikti viso- 
I keriopą paramą labiausiai talen
tingiems dailininkams, skatinant

Į

jas apytuštes. Net karštomis va-[ 
saromis dienomis, net tvankiais I 
vakarais minėtų bibliotekų vėsa' 
negali privilioti skaitytojų. Atei- ,jr remiant jų kūrybinę veiklą, 
na jauų mas. O šiaip piliečiai, Teikiant tokias stipendijas, meni- 
kokiai profesijai bepriklausytų, ninkuj ,pa]iekama visiška laisvė 
mieliau poilsiauja savo namų realizuoti 9avo kūrybinius užsi

mojimus. Stipendijų skaičius yra 
gana ribotas.

Mūsų pasikalbėjimas iš pradžių 
nukrypo į ankstyvesnes Kazio 
Varnelio parodas, ypač tas, ku
riose jo kūriniai buvo premijuoti. 
Prof. K. Varnelis nuo 1967 metų 
yra dalyvavęs šiose parodose: a) 
grupinėse Chicagos ir apylinkės 
dailininkų dvimetinėse parodose 
Chicagos Dailės institute 1967, 
1969, 1971, 1973 ir 1974 metais; 
Chicagos filmo ir menų festiva-

neišneša kišenės. O gal vertėtų 
iš aukštųjų menų orbitos nusi
leisti į žemę ir pastebėti už ke
lių kvartalų erdvų, modernų pa
statą, kuriame be knygų ir žur
nalų yra klausymo kambariai 
su visa muzika. Ten kartais 
vyksta dailės parodos, rodomi 
dokumentiniai filmai... Tai irgi 
šiokia tokia kultūra.

Ją pasiekti pinigų nereikia-
Pr. V.

Kazio Varnelio darbų paroda Milwaukee Dailės muziejuje 1974-1975 metais. Nuotrauka Jono Dovydėno

Prof. Kazys VarneUs s avo namuose, Chicagoje.

lyje 1968 metais; lllinois Meno 
tarybos (lllinois Arts Council) or- 
anizuotoje lllinois dailininkų kil
nojamoje parodoje 1971-72 me
tais; Corcoran Ar Gallery, Wa- 
•shington, D. C. 1973 metais; b) 
individualinėse parodose Museum 
of Contemporary Art Chicagoje 
1970 m. ir jau minėtose parodose 
Mihvaukee Art Center bei Mu
seum of Art, lowa City. Chica
gos Dailės instituto parodose 1969 
ir 1974 metais K. Varnelis abu 
kartus gavo, po vieną iš aukš
čiausių premijų, Vieleihr Award.

Toliau pateikėme dailininkui 
atskirus klausimus:

— Chicagos ir apylinkės dai
lininkų parodose pakartotinai 
Jums dalyvaujant, norėtumėme 

visų pirma, kad ir mūsų skaity
tojams pasakytumėte, kas ir kaip 
šias dvimetines parodas Dailės 
institute organizuoja, kas ir kaip 
atrenka parodai dailininkus bei 
jų darbus, kiek paprastai būna 
norinčių parodoje dalyvauti?

— Paprastai norinčių parodo
se dalyvauti dailininkų būna apie 
pora tūkstančių, o kartais ir dau
giau. Į parodą priimama po vie
ną darbą. Jury komisija papras
tai sudaro Instituto kuratorius 
bei du kviestiniai atitinkamos me
no šakos žinovai, pvz., žinomi 
meno kritikai, meno istorikai, pla
čiai pripažinti dailininkai. Darbų 
atranka yra labai griežta. Į paro
das paprastai patenka vos 80 - 
120 darbų.

— 1974 m. Chicagos Dailės 
instituto parodoje gana ryškiai 
akysna krito Jūsų premijuotasis 
darbas “Assemblage in Blue”. 
Be abejo, Jums, tur būt, yra ži
noma ir jury komisijos nuomonė, 
kodėl šis Jūsų darbas buvo pre
mijuotas. Tad kokia buvo jury 
komisijos nuomonė ir paveikslo 
vertės aptarimas?

— Deja, į šį klausimą negaliu 
atsakyti, nes jury komisijos nuo
monė yra neskelbiama. Papras
tai komisijos nariai sprendimus 
daro individualiai, vadovauda
miesi kūrinio menine verte. Pana
šiai buvo ir 1969 m., kada mano 
darbui taip pat buvo pripažinta 
viena iš pirmųjų premijų. Jury 
komisijos narių sprendimo moty
vai nėra skelbiami.

■■
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—. 1974 ir 1975 m. Jūsų indi
vidualinės parodos įvyko Mihvau
kee Dailės muziejuje ir Iowos 
Universiteto muziejuje, Iowa Ci
ty. Kiek ten darbų išstatėte ir ko
kie buvo įspūdžiai iš tų miestų 
ir jų muziejų? <

— Viso minėtose parodose bu
vo išstatyti 27 darbai. Parodos 
susilaukė plataus dėmesio ir dide
lio lankytojų skaičiaus. Milwau- 
kee muziejaus direktoriaus ir ku
ratorius parodos atidarymo pro
ga muziejaus patalpose surengė 
priėmimą, kuriame jie abu kal
bėjo, šiltai pristatydami mano 
darbus. Lygiai taip pat nuošir
džiai mano darbai buvo priimti ir 
Iowa City. Tos parodos metu ma
no studijoje taip pat lankėsi “The 
Milroaukee Journal” laikraščio 
meno skyriaus redaktorius James 
Auer, kuris to laikraščio 1975.1. 
12 d. laidoje paskelbė platų repor
tažą apie mano kūrybinius sie
kius bei jų techniką. Abiejų paro
dų proga buvo ir daugiau spau
dos atsiliepimų bei palankių įver
tinimų. Pagaliau, abu muziejai 
įsigijo po vieną mano drobę sa
vo kolekcijoms.

— Kaip vertinate aplamai 
Amerikos Vidurinių vakarų regio
no dailės gyvenimą: ar jis turi ir 
savo specifinių bruožų? Ir koks 
būtų lyginamasis rezultatas su 
New Yorku ar net ir su Europa?

—- Kokios nors iryškesnės “Chi
cagos mokyklos” dailėje kaip ir 
nėra, nors praeityje ir būta įvai
rių bandymų ta kuyptimi. Tai la
biausiai rišosi su garsiąja Bau- 
haus’o mokykla, kuri 1919 m. bu
vo įsteigta Weimare, Vokietijoje. 
Talkininkaujant abstrakcionis- 
tams, toji mokykla siekė įtaigoti 
visas vaizdinio meno šakas. Na
ciams tą mokyklą -uždarius, veng
rų kilmės architektas Moholy-Na- 
gy ją 1937 m. buvo atgaivinęs 
Chicagoj kaip Institute of Design, 
vėliau visa tai inkorporuojant į 
lllinois Institute of Technology. 
Moholy-Nagy ir jo artimiausių 
bendradarbių, Mies van der Rohe 
ir Peterhans, europinės konstruk
tyvizmo idėjos nedingo be pėdsa
kų. Tai ypač ryšku Chicagos ar
chitektūroje, o taip pat ir Chica
gos abstraktinėje dailėje. Be šios, 
sakyčiau, Chicagos “tradicinės” 
konstruktyvistų grupės, kuri ypač 
aktyvi dabar, turime nemažiau 
aktyvią “Hairy Who” grupę, ku
ri bazuojasi dalinai siurrealizmu, 
savitai suvoktu, su tam tikra sa
tyros doze. Šią grupę, ilgą laiką 
remiamą Chicagos meno “estab- 
lishment’o”, buvo bandoma (gal 
kiek dirbtiniu būdu) išvystyti į 
savotišką 
Tačiau, 
stangų, 
mo ji 
pat reikia pasakyti, kad Amerikos 
Vidurinių vakarų regiono daili
ninkai, eksperimentuodami ir 
ieškodami naujų meninės ištaiš- 

I kos formų, iš esmės nėra nutolę 
nuo visuotiniojo šių dienų dailės 
raidos kelio, matomo New Yorke 
ir net Europoje.

— Ką Jūs galėtumėte pasaky
ti apie savo, ypač iki šiol, nuei
tąjį kūrybos kelią? Apie savo dar-

(Nukelta į 3 pusi.}

‘‘Chicagos mokyklą”, 
nežiūrintdidelių pa- 
didesnio pripažini- 

nesulaukė. Čia taip
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POKALBIO SU 
SIMU KUDIRKA 
PAŽODINIS 
ĮRAŠAS (3)

K.: Lageris. Koncentracinis 
lageris... Matot, jau aš esu kali
nys... Jau ir su ta kalba apsipra
tęs truputį. Tai tame archipela
ge viena sala, viena menkutė sa
lelė, buvo kaip tik trečioji kon
centracinė stovykla. Joje buvo 
550 kalinių. Aš tai dar buvau 
grinorius, aš daug ko nežinojau, 
man dar visi buvo broliai, ir 
man atrodė, kad tai yra tauriau
si žmonės, kokie tiktai gali būti 
pasaulyje. Bet paskiau įsitiki
nau, kad tenai irgi yra visokių. 
Nu, matote, žmonės palūžo. Ne 
kiekvienas tai gali išnešti. Juk 
tai baisus dalykas! Ir dabar tie 
žmonės yra perėję per visą tą 
Gulago salyno imperiją...

Kor.: Atleiskit, kad pertrauk
siu. Ar tie 550 visi buvo politi
niai?

Kudirka: Laisvasis pasaulis 
turi pirmiausia išstudijuoti is
toriją! Rusijos istoriją. Tai tik
tai tuomet supraš tą Rusijos 
dvasią ir suvoks, kaip tvarkyti 
tokius ar kitokius reikalus. Da
bar žiūrėkite, spaudoje yra pa
skelbta, kad Tarybų Sąjungoje 
yra pastatyta daugiau kaip 
2,000 naujų miestų, miestelių. 
Stambių, stambokų, nu ir smul
kesnių. Ir kur jie yr? Ogi jie 
yra Tarybų Sąjungos šiaurėje. 
Dabar tai skelbiama visais gar
siakalbiais, sakoma, kad ten 
komjaunimo kibirkštis! Pastatė 
komjaunuoliai! Laisvanoriai pa
statė visa tai ir ^ųkūrė tas ver
tybes.

Korespondentas: Dar vienas 
melas.

K.: Klaikus melas! Dėl ko gi 
jie davė po 25 metus tiems ta
riamiesiems “komjaunuoliam” ? 
Ugi kad jie neišeitų iš ten gyvi! 
Ant kieno griaučių ir kieno ran
komis sukurti tie miestai, tos 
įmonės, tos šachtos, tie aukso 
kasyklų įrengimai, naftos tra- 
sės, keliai, keleliai, geležinkeliai, 
kanalai... Visa padaryta vergų 
rankomis. Belaisvių rankomis. 
Ir šiandien vyksta ta statyba. 
Tomis pačiomis rankomis, tik, 
žinoma, tų rankų jau ne dešim
tys milijonų, bet likę — nu, taip 
manoma, kokie keturi, keturi su 
puse miljono. Nu, o mūsų, poli
tinių kalinių, atrodo, jau yra 
visai nedaug likę — 1,500 maž
daug.

Kor.: Kieno tai statistika?
K.: Mūsų statistika. Mūsų. At

seit, pačių kalinių.
Kor.: Bet ar naujų neateina 

politinių?' ..
K.."Ha! Naujų politinių!.. Po

litinis kalinys yra tokia labai 
nemaloni ašaka Kremliaus go
muryje. Ir ta ašaka, vis plečiasi. 
Jinai didėja. Ir jinai sminga 
skaudžiau, ir neleidžia kalbėti 
ląisvai. Norėtųsi, kad visose tri
būnose, laisvojo pasaulio ir taip 
pat iš Maskvos, galima būtų 
šaukti, jog jau nėra politinių ka
linių. Gi politinių kalinių yra 
gana daug. Ir jų vis daugėja. Ir 
kad neatrodytų pėr blogai, tie 
politiniai kaliniai labai bukliai 
perverčiami krminttffftiais.

Kor.: Ak, tai oficiali yra to
kia kategorija kaip politinis ka
linys?

K. Yra vadinami “valstybi
niai, ypačiai pavojingi nusikal
tėliai”. .5? ...<< -

Kor.: Ar pats tokiu buvai?
K.: Nu taip. Ypač pavojingas 

nusikaltėlis!...
Kor.: Kaip jūs tęn patys po

litkaliniai prie to skaičiaus pri- 
ėjot?

K.: Labai paprastai. Pirmoji 
mano stovykla buvo Mordovijoj. 
Mordovijoje nuo Potmos maž
daug 50-56 kilometrai, yra toks 
Barašiavo. Ir tame Barašiavo 
kaip tik mūsų trečiasis lagpunk- 
tas. Tam lagpunkte buvo...

, Kor.: Trečiasis kas ? ,

K.: Taip. Tiktai kokia 10 bu
vo kriminalistų, kurie iš krimi
nalinių koncentracijos stovyklų 
buvo perkelti į politines, nes ra
šė lozungus, tatuiravosi... saky
sim, “Kompartija — naciz
mas...“ ir panašiai. Paskui, 
“Mirtis teisėjams!” Aš mačiau 
tai įsirašiusių sau į odą. Ne ant 
rankų, ne kur kitur, bet ant vei
do. Išsikalę net ant vokų! “RAB 
SSSR.” Tai reiškia, “Tarybų Są
jungos vergas”. Dieve mano! 
Įvairiausių tų lozungų grynai 
antibolševikinių. Ir už tai jiems 
duodavo po 5 metukus Bmegenų 
pravalymui.

Kor.: Kaip ten atrodė tas 
koncentracinis lageris?

K..- Spygliuotos vielos. Dvi ei
lės spygiuotųjų vielų iš vidaus. 
Vielų nutęsta labai daug, maž- 
maždaug keturiolika, ga1 <’”y- 
lika eilių spygliuotosios
da jau mirties zona, taip pat 
pat maždaug keturiolika, gal 
dvylika eilių spygliuotosios vie
los išraizgyta. Paskui eina mir
ties zona — maždaug 5-7 met-

vie-

Kazio Varnelio darbų paroda Universiteto dailės muziejuje, Iowa City, Iowa, 1975 m.

lu noru nuvažiuotų pažiūrėti. 
Įsileiskit gi ir parodykit Vaka
rams, kas dedasi už spygliuotų 
vielų! Nesikišimas? Gerai. Bet 
nesikišti galima tik į kurios vie
nos tautos reikalus, gi Maskva 
smaugia svetimus!

Kor.: Neturim jėgos tokiems 
dalykams sujudinti.

K.: Jėgą milžliiišką turim! Ta 
saujelė... Mano mieli! Ta sau
jelė, ir tose koncentracijos sto
vyklose ta saujelė išlikusių lie
tuvių net pačių KGB-istų, net 
pačių NKVD-istų yra gerbia
ma! Jie gerbia. Gal būt, nepasa
ko tiesiai į akis. Bet jie yra nu
stebę. Kaip tas žmogus per tiek 
metų nepalūžo, neparsidavė už

tabako pakiuką, neparsidavė tiž 
arbatos porą pakelių arba už 
siuntinuką. Juk ten badas, šilus, 
smarvė, ligos ir ko tik ten nėr! 
Ir jie išėjo per visą tą kryžiaus 
kelią grakštūs. Na, tai yra kaž
kas nesuprantamo! Ir lahfii 
skaudu, kai Iš mūsų tarpo ten, 
Gulago salyne, atsitikdavo, 
kad... Buvo tokių, ręikia pripa
žinti, kurie išdaviki keliu
Jie palūžo. Ir kaip skaudžiai mus 
tai pernešėm! Kaip gėda mums, 
kuomet sako: “štai, ir jūs tokie. 
Ir iš jūsų tarpo yra tokių pat’’. 
Ir visi šitie 30 ar 40 žmonių toj 
ar kitoj Gulago saloj jaučia W 
kaip spiūvį į veidą. Skausmą.

lonifis
(Nukelta į 4 psl.) M
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DR. ANNA BALIUKAS 
2858 West 63rd Street

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLĖS LIGOS

Valandos pagal susitarimą

| Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4150

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Avenue, Cicero c
Kasdien 1-8 vai. ir 6-8 vai. vak 

IftakyruB trečiadienius 
Oeėtadieniais 12 lr 4 vai. popiet

nuo Potmos iki Baraševo. Ir vie
noje pusėje mes gyvenome. Mū
sų valgykla, tarp kitko, tai busi
moji geležinkelio stotis. Ateis 
kada nors Gulago salyno laikas, 
kad kaliniai išmirs, gal būt, jau 
visi bus paruošti kaip reikiant 
tam tarybiniam gyvenimui, ir 
koncentracinių stovyklų dar bus 
mažiau negu dabar. Ir tuomet 
bus išardytos tvoros, ir tuomet 
ten, kur mes valgėm tą supuvu
sią žuvį ir tą liesą sriubą — ten 
gyvens žmonės kurie net nenu
jaus, kad toje vietoje kažkada 
buvo kaliniai, kad jie čia kentė, 
kad jie badavo, kad jie mirė ten. 
Nes ten jau dabar, matote, kaip 
įžvalgiai pramatyta, jau dabar

Iš kur? Kaip? Seniai nesima
tėm! Tu gyvas? Kokioj stovyk
loj?” “Ogi 19-toj.” “Aha, koks 
gyvenimas?” “Nugi, va ,-r- 
toks...” “Kiek pas jus žmonių?” 
Ir štai ten, prileiskim, 600. 17- 
toj — 400... Aš imu kaip pa
vyzdį. 10-tam uždaram lagery 
— ten yra kokis 100 žmonių, 
pas mus 550... Ir štai mes gau
nam duomenis!

Kor.: Tai jūsų žvilgsnis ap
rėpė visą Gulago salyną?

K.: Tai ne visą Gulago saly
ną. Mes tiktai savo politinius. 
Jūs klausėte apie politinius. O 
visą Gulago salyną mums ne
įmanoma patikrinti. Mes tiktai

Ašaka Kremliaus gomuryje
rai. Paskui eina aplinkui, gal pastatyta naujoji geležinkelio 
būt, 3 metrų aukščio lentų tvo
ra. Josios viršuje yra įtaisyta 
elektros signalizacija.

Kor.: Tik signalizacija?
K.: Nežinia. Kadangi storos 

vielos. Dėl signalizacijos, kiek 
aš žinau, reikalingos plonos vie
liukės. Toliau eina supainiota 
tokia labai Įeinu vielų tvorelė. 
Jinai kabo įžulniai. Jeigu tu 
kartais persibrausi ir per tas 
dvi linijas spygliuotųjų vielų 
pereisi per mirties zoną, perlip
si per tą signalizaciją, tai įdrib
si tiesiai ir susivyniosi tose lei- 
nose vieliukėse. Kadangi ten 
paukščiukas gali pakliūti, zui
kiai įkliūdavo į jas. Paskui tos 
tvoros maždaug už taip pat ko
kių 6-7 metrų, eina antra medi
nė tvora, taip pat 3 metrų aukš
čio. Paskui už tos eina spygliuo
tųjų vielų dvi tvoros. Nuo miško 
pusės, nuo kapinių, ėjo dar maž
daug už 30 metrų spygliuotųjų 
vielų tvora. Tur būt, jums ne
beaišku, kiek ten tų tvoių. 
Trumpai sakant, dvi tvoros iš 
spygliuotų vielų, mirties zona, 
dvi tvoros iš lentų arba rąste
lių, tarp jų plonųjų vieliukių 
spąstai ir pagaliau dar dvi spyg
liuotų vielų tvorų eilės — iš viso 
šešios tvoros.

Kor.; Ar visa tai saugot 550 
kalinių?

K.: Taip. Ir darbo zonoje sau
goja, ir gyvenamoje vietoje.

Kor.: Darbo zona atskirai?
K.: Atskirai.
Kor.: Tai kaip perveždavo?

Sunkvežimiais?
K.; Ne. Ten kitaip buvo la

bai gerai padaryta. Ten geležin
kelis eina per vidų, geležinkelis

stotis. Įsivaizduojate... Paskui, 
žinoma, tik išardys tvoras, išly
gins viską, ir — prašau, nauja 
stotis, viskas puiku! Taip pat 
komjaunimo pastatyta, sakys, 
Komjaunuoliai pastatė... O ant 
ko stovi tie namai, ant ko stovi 
ta geležinkelio stotis, ta dabar- 
ninių dienų valgykla. Ant griau
čių! Gerai įsižiūrėjus, tarp tų 
vielų matyti lomos. Lomos bro
liškų kapų — kaip mėgsta va
dinti rusai. Ten suversta po de
šimtis žmonių, o, gal būt, ir po 
šimtus. Į rytų pusę — nuo mūsų 
stovyklos į rytų pusę, toks pu
šaičių miškelis. Kalbama, kad 
po tuo miškeliu guli daugiau 
kaip 70 tūkstančių žmonių. Ne
reikalinga nė deginti... Nedide
lės pušaitės, sulig galva. Jie ten 
užkasti dar Stalino laikais. Nes 
tas lageris buvo pastatytas maž
daug 38-taisiais metais. Ten bu
vo balos — tos balos priverstos 
lavonų. Tai ot ten mes dirbome. 
Mes ten skaldėme malkas sau ir 
viršininkams, mes skaldėme ak
menis gelžbetoninių blokų gami
nimui, mes darėme karatus sa
vo kaliniams, savo draugams, 
ir kriminalinėms stovykloms. 
Kadangi ties mūsų koncentraci
ne stovykla buvo greta moterų 
lageris ir ligoninė. Į tą ligoninę 
atveždavo iš visos Temnicos, iš 
Mordovijos, lagerių ligonius.. 
Nu, ir ten tie kaliniai mirdavo. 
O mūsų stovykla juos ir aprū
pindavo karstais.

Kor.: Pats pradėjai pasakot, 
kaip jūs nustatėt tą kalinių 
skaičių.

K.: Visai paprastai! Į tą li
goninę, kaip jau minėjau, iš 
įvairių stovyklų suplaukdavo 
žmonės. Suplaukia žmonės ir pa
sidalina įspūdžiais. “O, Petrai!

spėjame pagal koncentracinių 
stovyklų vienur ar kitur išsidės
tymą.

Kor.: Kiek ten lietuvių buvo? 
Toje Mordovijoje.

K.: Mordovijoje buvo lietuvių 
per 50. Aš tiksliai net nežinau. 
Tai dabar jūs atkreipkit dėme
sį! Reiškia mūsų laisvas prisi
jungimas prie Tarybų Sąjungos.

Kor.: Taip, taip. Mes esam 
apie 2% Tarybų Sąjungos, o 
esam 10% kalėjime.

K.: Kas gi mūsų yr? Saujukė! 
Mūsų nėra šiandieną, nuo 44-jų 
metų pabaigos dar mūsų nepri
augo tiek, kiek mūsų buvo iki 
40-jų metų. Tai dabar imkime 
nuo tos mažos saujelės, ir gau
nasi milžiniškas žiupsnis! Bet 
kur? Koncentracinėse stovyklo
se! Klaiku juk! Kam pasakysi, 
tai nelabai kas patikės. Ir dabar 
Urale... Urale mus suskaldė, ir 
lietuvių buvo 32. Pasiliuosavo 
jau keletas, vieną išvežė į be
protnamį. Algirdą Žyprą — par
tizaną, gavusį 25 metus.

Kor.: Ar .jis tikrai iš proto iš
ėjo, ar tai buvo tik represija?

K.: Jėzus, Marija! Kur ten iš
eis iš proto!.. Ten iš proto, žino
ma, išvaro. Bet tikrai adatos pa
galba. Pasitaiko kuomet žmogus 
aplamai viso to nepakelia. Vie
nas buvo atvejis kai pasiliuo
savo lietuviukas vargonininkas, 
atsėdėjęs 14 metų. Jis buvo 
jautrus žmogus, ir jį deformavo 
visas tas badas, alkis, ligos, tas 
gyvenimas, kuomet jauti, kad tu 
tirpsti, kuomet jauti, kad tu dir
bi priešui — baisiam priešui, 
kuris tave pagaliau pakiš po ve
lėna... O juk tie žmonės tai yra 
švenčiausi žmonės, aplamai pa
ėmus, visame pasauly. Nes jie

■ už tiesą, už laisvę kenčia ir
■ miršta. Ir apie juos neina pra- 
i bilti net man, kuris iš ten išsmu-
- kęs! Na, jūs man pasakykite!.. 
’ Ir mes ten rizikuodami rašome
■ tas eilutes... Aš jums galiu pa

rodyti, kaip mes jas rašome... 
Mes jas rašome, nu, labai savo-

, tiškai, kadangi mum kitaip ne
įmanoma jų parašyti. Stengia
mės rasti galimybę vienokiu ar 
kitokiu būdu tai permesti į Va
karų pasaulį. O dabar, kaip aš 
įsitikinau, kad tam Vakarų pa
saulyje, gavus tą žinutę... Nu, 
detentė, matote, norima susibi
čiuliauti su Tarybų Sąjunga, 
apie tai geriau nekalbėkim... 
Tai, reiškia, — numirkim mes 
ten! Taip išeina. O numirti mes 
nenorime! Štai. Matot, čia vie
nas lapelis, kurį aš atsivežiau.

Kor.: Ant ko jis parašytas?
K.: Paprastai mes vartojame 

papirosinį popierių. O šitas ant 
vaistų suvyniojimo plastikos pa
rašytas. Bet papirosinio popie
riaus neduoda mums ot taip, bet 
jau supiaustytą. Dėl ko? Ogi 
dėl to, kad nebūtų didelių lapu
kų. Taip... Ir dabar, mes skun
džiamės, mes rašome, mes rė- 
kiam, klykiam. Sėdam ir į kar
cerius.. Užtai sėdi ir į karcerį, 
už tai nyksti... O karceryje... Ar 
jūs įsivaizduojate dar vieną fo
kusą?.. Kad toj Gulago salyno 
imperijoje, tose salose, koncent
racinėse stovyklose, yra dar ka
lėjimas! Viskas pagal ranžyrą. 
Ten marinama ir badu, ten ma
rinama ir šalčiu. Neperkamas 
toks dalykėlis kaip šaltis yra. 
Rusija labai turtinga šalčiu. Pri
leiskim, žmogus įmetamas į kar
cerį už tokį, ot, lapelį. Parašei, 
išsiuntei jį, pagavo netyčia... O 
pagauti labai paprasta, kadangi 
šnipų mūsų tarpe pilna. Taip ir 
žiūri, kaip numatyti tą ar kitą. 
Kadangi jau mus žino, tokius, 
kurie rašome, kurie šnypščiame
— ar latviai, ar lietuviai, ar uk
rainiečiai. Ir reikia tokioj at
mosferoj dirbti, rašyti, kad nie
kas nepamatytų. Reikalinga 
dangstytis, ir, štai, mes šiaip 
taip prakišamė tą žinią į Vaka
rus. Ta žinia atėjo į Vakarus, 
parašė ten vieną kartą Londone 
į laikraštį, įdėjo fotografiją, o 
paskui deda štampą, ir mes va
romi į Uralą. Matote... O kad 
kovotų, kad paimtų ne tiktai 
vienas laikraštis, bet paimtų vi
sa spauda ir prabiltų visos ra
dijo stotys laisvajame pasauly
je — ot, tuomet Maskva pagal
votų: ar jai smaugti žmogų, ar 
nesmaugti? Ar duoti pavalgyti, 
ar neduoti? Ar marinti džiova 
užkrėstose kamerose šalčiu ir 
badu, ar nemarinti ? O jeigu mes 
kalbame neteisybę savo rašte, 
tai tuomet būkit geri — yra 
daugelis, man atrodo, žurnalis
tų Vakarų pasaulyje, kurie mie-

DR. K. G. DALUKAS
Akušerija lr moterų ligoti 

Ginekologinė Chirurgija 
<449 So. Pulaskl Road (Cravvford 
Medical Building) Tel LU 5-6446 
8007 W. 83 PL, justlce, UI. 599-0500 

Priima ligonius pagal susitarimą.
Jei neatsiliepia, skambinti 174-8019

TeL REliance 5-1811 -n-
DR. WALTER J. KIRSTUK

(Lietuvis gydytojas) » ?
3925 West 59th Street

Vai.' plrmad., antrad., ketvlrtad. lt 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p. 6-8 
vai. vak. šefitad. 12-2 vai. p. P 
trečiad. uždaryta. ..r

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 68-čios lr Californla 

VaL: plrmad., antrad. ir ketvlrtad. 
6 Iki 7:80 va*, vakaro.

Oeėtad. nuo 2 iki 8:80 vai. 
Pagal suaitarimą. 

Ofiso lelf. 476-4042 
Rezid. tel. WAlbrook 6-8048

" DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KfiDtKIp IR V AI K V LIGOS 

SPECIALISTO , ,T.r
MEDICAL BUILDING 

7156 Sonth Weetern Avenue Į A 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryte 
iki 1 vai popiet

Offiso telef. RE 7-1168 ,V.'
Rezid. telef. 239-2019.

TeL ofiso HE 4-5849, rez. 388-2238
DR. PETER T. DRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 Weet 71st Street

Vai. pirm., ketv. 1 iki 7 popiet, 
antrad., penkt. 1-6, treč. lr fteftt. tik 
susitarus.
l>r. Ant. Rudoko kabinetą perfimS

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
TEL. GR 8-2400

Vai.: pagal susitarimą: plrmad. ir 
ketv. 1—4 lr 7—#; antrad. lr penk
tad. 10—4, Seštad. 10—3 vai.
Ofs. tel. 7354477 Rez. PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA LR CHIRURGO 

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės Ligos 

CRAWFGRD MEDICAL BUILDING 
6448 So. Pulaskl Road

Valandos pagal susitarimą

Ofiso HE 4-1818. Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ii CHIRURGAS > 

Specialybė vidaus ligos J 
2454 West 71st Street ; 

(71-os ir OampbeU Avė., kampai) 
Vai.: plrmad., antrad., ketv. Ir penkt

Nuo 3 iki 7 vai. p. p. ; i : 
Tik susitarus
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DR. W. M. EISIN-EISINAS 
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DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialybė Akių Ligos
3907 West lOSrd Street

Valandos pagal susitarimą
' Ofiso telef. PR 8-2220

DR. JANINA JAKŠEVItlUS
J O K B A

VAIKŲ LIGOS 
2656 West 63rd Street

Plrmad., antrad., ketvlrtad., ir penkt 
nuo 12 ik! 3 vai. lr nuo 6 iki 8 
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DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 West 63rd Street

Valandos pagal susitarimą
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Ofisai

Ofisai: 2408 W. NORTH AVENIU. 
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Valandos pagal susitarimą

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1467 So. 49th Oourt, Cicero

Vai. kasdien 10.12 ir 4-7. Trečiad. ir 
SeAtad. tik susitarus.

DR. TERESE KAZLAUSKAS
VAIKŲ LIGŲ SPECIALISTE 

9755 W. 143 Street 
Orland Park, IH- 60462 

Tel. 3496887
Valandos pagal susitarimą

Tel. — 282-4422

DR. ROMAS PETKUS
AKIU LIGOS — CHIRURGIJA 

Ofisai: •
111 N. WABASH AVĖ.

4200 N. OENTRAL AVĖ.- .li«b 
Valandos pagal susitarimą jj'j

DR. FRANK PLE6KAS
OPTOMETRISTAS ?,.r, 
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2618 W. 71st St. - Tel. 737-5149' /Ji; !
Tikrina akis. Pritaiko akiniu# tL,.? 

“contact iensee”
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta trėA

DR. LEONAS SEIBUTIS on
INKSTŲ, PŪSLES IR .nujag-j 

PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 W. 63rd Street

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

Ofiso tel. 776-2880; rez. 4486543______ __ !'
DR. J. J. SIMONAITIS^:5į 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS' M 
'; ‘-1 ■f •■ : • u ifjrt

Adresas: 4253 W. 63rd Street
Ofiso tel. RE 5-4410 

Rezid. GR 6-0617 ' ’tr
Valandos: pirm, ir ketv. nuo 1 vaL 
iki 3 vai. p. p. Lr nuo 7 iki 8 vaL y, 
antr. ir penkt. nuo 1-8 vai. p. p. 

lr vakarais pagal susitarimą jjt

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligoe 
Ofisas ir rez. 2652 W. 59th SL

Tel. PRospect 8-1228.
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč; f ir 

penkt. nuo 2 iki 4 vai. ir nuo 6 iki 8 
v. v. Aeštad. 2-4 vai. popiet ir kitu 
laiku pagal susitarimą.
——---------------------------------- ,———-r
Ofiso tel. HE 4-2123. Namą GI 8-6196

DiR. V. TUMASONIS
CHIRUGA8

2454 West 71st Street J'
VaL: pirm., antrad., ketv. lr penktad. 

2-6 Lr 6-7 — H anksto susitarus

TeL, Ofiso PR 6-6446
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS u 
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Valandos: 1-6 vai. popiet

Treč. Ir AeStad.. pagal susitarimą

Ofiso t»L 586-8166; namą 686-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6284 8. Narragansett Avenufc
VaL: pirm., antr., ketv. 8-5 lr 6-1, 
penktad. 2-6, ftettad. pagal susitarimą.
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Kaip gimsta lietuviškoji plokštelė
Pasakojasi solistas Kazys Yakutis jo įdainavimų 
pasirodymo proga

damas jam — kitoj šviesoj — jo 
pergyvenimus. Juokas visada tu
rėtų pasilikti mūsų kasdieninių 
pergyvenimų dalis.

Aš labai norėčiau parodyti, 
kaip tobulai gražūs ir svarbūs yra 
mūsų ankstyvųjų kompozitorių 
kūriniai, nors juos taip dažnai 
nuvertina mūsų muzikaliai apsi- 
trynę šių dienų lietuviai, propa
guodami elitizmą. Žodžiai ir mu
zika turėtų pažadinti tą lietuviš
ką sielą, kur mūsuose miega. Tos 
dainos yra visada aktualios, bet 
ypač dabar. Įdomu pastebėti, kad 
amerikiečių publika ir kritikai jas 
aukštai vertina.

Bet grįžkim prie mano paties 
tik ką išleistos plokštelės istorijos. 
Taigi Mary Lynch atvažiavo į 
Nevv Yorką mūsų pirmajai re- 
kordavimo sesijai CAMI Hali. 
Mary yra baigusi Clark Univer
sity ir turi MA laipsnį iš Nevv 
York University. Ji studijavo for
tepijoną pas Heinrich Gebhardt, 
buvo nuolatinė Worcester Music 
Festival akompaniatorė ir dirbo 
su tokiais dirigentais kaip Or- 
mandy, Goldovsky, Galdvvell.

Bill, Dale, ir Jim mūsų jau lau
kė. William Mullen, kurio senelė 
buvo gimusi Lietuvoj, yra vienas 
iš Amerikos pirmaeilių avangar
do kompozitorių ir taip pat la
bai geras dirigentas ir smuikinin
kas — jis kartais koncertuoja su 
savo žmona Marai in Niska. Jis 
dabar bus mūsų “recoding engi- 
neer”.

Dale Daniels, Wall Street fi
nansininkas, iš pamėgimo sodi
ninkas ir vaisių mėgėjas, yra ma
no plokštelės “producer”. Jim 
Nichols, menininkas, kuris dirba 
su metalo “collage” struktūromis 
(“representing a constellation of 
contemporary phenomena both 
physical and metaphysical”)' — 
ir kurio darbų paroda šiuo metu 
keliauja per Amerikos muziejus, 
padarė nuotrauką plokštelės vir
šeliui.

Ir štai, mes visi susirinkome, 
jungiami bendro tikėjimo, kad 
sukursime ne kažkokią nemirtin
gą interpretaciją, bet geriausią, 
kokią mes įstengiam, pasidalin
dami džiaugsmu, kuris gimsta iš 
bet kokio kūrybinio proceso, pa
sidalinsim muzikos džiaugsmu su 
kitais. Sustiprinti savo pasitikėji
mo vienas kitu, mes dirbome 
sunkiai, apsvaiginti tos nesustab
domos komunikacijos srovės, 
perduodant momentui ištisus 
gyvenimus iš tų gaidomis prirašy
tų, asmeniškai intymių ir univer
salių muzikos puslapių. “I think 
I am now down off cloud nine. 
Us musicians are somevvhat nut- 
ty” rašė man Mary už kelių die
nų, kai man jau artinosi antroji 
rekordavimo sesija su Jacųuelyne 
Silver.

Jacųuelyne buvo studentė — 
stipendininkė Julliard mokykloj, 
studijavo fortepijoną pas Rozina

Jau prieš kelerius metus mane 
daug kas ragino išleisti savo įdai
navimų plokštelę. Tačiau aš 
pats pagaliau apsisprendžiau tik 
praeitą pavasarį. Nors man pro
fesionaliai buvo patariama pa
rodyti savo meną visų periodų ir 
visų tautų muzikoje, aš užsispy
riau, kad viena plokštelės pusė 
būtų paskirta vien lietuviškoms 
dainoms.

Mano plokštelės turinys man 
paaiškėjo po mano koncerto Los 
Angeles, 21-mos Lietuvių Dienos 
proga. Tur būt, Apvaizdos buvo 
lemta, kad rašytojas Gliaudą at
eitų į tą koncertą ir parašytų 
apie jį “Dirvoje”. Gliaudos jaut
rumas mano meno formos esmei 
ir tuo pačiu mano paties esmei 
mane tiesiog pritrenkė, nes tik
rai retai kam pavyksta taip giliai 
išnagrinėti menininko interpre
tacines jėgas. Ir tada man pasi
darė aišku, kad Gliaudos straips
nis turės būti mano plokštelės 
viršelyje, o plokštelėje užrekor- 
duosiu tą pačią programą, su ke
liais priedais, kurią rašytojas 
Gliaudą taip jautriai aprašė.

Ir greitai visa tai susiplanavo 
tiesiog pagal dievišką tvarką. 
Netgi visų dalyvių ir pagalbinin
kų laiko ir darbų tvarkaraščiai. 
Ogi tai nėra jau taip paprasta, 
prisiminus, kad visi jie yra kūry
bingi žmonės, užimti kiekvienu 
momentu.

Praeitą rudenį aš praleidau vi
są mėnesį pas savo mielą moti
ną, Worcester, Mass. Ten aš ga
lėjau kasdien dirbti po 3-4 vai. 
su savo miela kolege Mary 
Lynch (savo buvusia muzikos 
mokytoja gimnazijoj). Galėjau 
dirbti, perdirbti, pergalvoti ir 
diskutuoti tą nuostabiai gražų 
lietuviškų dainų repertuarą, kurį 
aš pasirinkau.

Prof. Vlado Jakubėno liaudies 
dainų harmonizacijas aš brangi
nu ne tik dėl jų aukštos muzi- 
kihės vertės, bet ir dėl jų vaizdin
go teksto, kuris sukelia man to
kius gyvus mano tėvų pasakoji
mų prisiminimus. Mano tėvas, 
pats man aprašė “balto klevo 
žagrelę”, ją nupiešdamas ir aiš
kindamas, kaip ji buvo skaptuoja
ma iš vieno medžio gabalo. Ma
no motinos pasakojimas, apie 
gegutę, kurios kukavimas ją ne
ramino, išvykstant į Ameriką, 
man visam laikui išryškino fra
zę “nuo močiutės dukrelę”. Ji 
man taip pat išaiškino tikrą 
prasmę frazės “ant jos rankų 
darbelių” ir “baltųjų stuomenė- 
lių” ir ką galima padaryti iš tų 
baltų drobelių.

Žinoma, Gruodžio “Rūta” yra 
universali meilės istorija. Savo 
tapatybės atradimas ir jos paro
dymas čia nesutinka jokių varž
tų.

Leopold Stokowski pavadino 
Šimkaus “Bakūžę” vieną iš gra
žiųjų dainų aplamai muzikos li- 
teiątūroj. Petrausko “Tykiai ty
kiai Nemunėlis teka” mane pa
traukia labiau už kitas šios dai
nos harmonizacijas savo atviru 
paprastumu, pabrėžiančiu teks
to gilumą. O man ji yra ypač 
artima, kadangi Mikas Petraus
kas buvo mano tėvų draugas, 
grojo vargonais jų sutuoktuvėse, 
dainavo jų vestuvinėse vaišėse. 
Vanagaičio dainos visada duoda 
progos pažvelgti į lietuviškos 
dvasios sveiką natūralumą; jos 
pasakoja apie žmogiškus vargus 

su nuostabiu sąmojumi. Kiekvie
ną kartą, lankydamas savo moti
ną, aš vis pasiklausau plokšte
lės, kurioj Vanagaitis dainuoja 
savo “Barborą”. Tai tikras ko
miško meno šedevriukas. Mano 
tėvai pasakoja, kaip laimingai 
Vanagaičio publika juokdavos. 
Juokdavosi taip kaip mes jau re
tai dabar besijuokiam. O juokas 
gi išreiškia meilę, suvirpina žmo
gaus fizinį “aš”, kartu išaiškin

Lhevine ir Mieczyslavv Munz, 
skambino su didžiaisiais Ameri
kos orkestrais, ■ per radiją ir tele
viziją (o aš nei nežinojau, kad 
jos tėvas taipgi gimęs Lietuvoj). 
Prieš mūsų finalinę rekordavimo 
sesiją mes praleidome daug va
landų, repetuodami ir diskutuo
dami.

Žodžiai “at the piano” plokš
telės viršelyje reiškia visai ką ki
ta negu “accompanist”, nes dai
nininkas ir pianistas turi atlikti 
200 proc. uždavinį — po 100 
proc. kiekvienas tam, kad vokali
nė linija ir akompanimentas su
silietų į vieną sūkuriuojančią mu
zikinę srovę. Mūsų koncentruo
tas darbas buvo: ieškoti šviežios 
prasmės ir ja inspiruoti vienas 
kitą.

Bet tuo darbas dar nepasibai
gė. Reikėjo dar daug koordinuotų 
pastangų. Bill taisė juostas. Dale 
susisiekė su plokštelių leidimo 
bendrove ir spaustuve. Jim tvar
kė plokštelės viršelio apipavi
dalinimą. Net ir Jan Adlmann, 
Long Beach Museum of Art, Ca
lif., direktorius, kuris tuo metu 
lankėsi New Yorke, entuziastin
gai įsijungė į talką ir vieną va
karą, po pietų, paruošė reklamos 
tekstus. Originalo tekstų vertimui 
pažodžiui į anglų kalbą (kad 
klausytojai galėtų geriau įvertin
ti kiekvieną interpretaciją) pa
galba atėjo iš kelių šaltinių. Mū
sų draugė Aldona Kepalaite tarp 
savo gausių ir puikių koncertų ra
do laiko išversti lietuviškų dai
nų tekstus ir Gliaudos recenziją. 
Paryžietė Christiane Babin, 
penkta iš mano nelietuvių drau
gų, kuri praturtino savo paveiks
lų kolekciją Galdiko paveikslu 
(“Drugiai”), tikrino prancūzų 
kalbą. Ir, žinoma, aš negaliu pra
leisti Albinos Žumbakienės, kuri 
taip daug dirbo “setting and 
arranging the copy”, kad visa tai 
estetiškai gražiai atrodytų.

Nežiūrint įvairių sunkumų — 
kaip “plastics” trūkumas ir dėl 
jo duodama pirmenybė didžio
sioms plokštelių bendrovėms, 
plokštelė pagaliau išėjo. Library 
of Congress pranešė, kad mano 
plokštelė gavo Library of Con
gress Card Catalogue numerį ir 
ją bus galima gauti visoms Ame- 
rikoms bibliotekoms. Mano pra
šymu, ji bus kataloguota kaip 
“Lithuanian Songs”.

Kad dieviška tvarka dar egzis
tuoja, tai liudija ir ši plokštelė. 
Ji rodo, kaip prasmingas tampa 
gyvenimas, kai kiekvienas mūsų 
džiaugsmingai atiduoda save 
tam, kuo jis tiki. Ji parodo vien
minčių sujungtas pastangas, sie
kiant bendro tikslo, atsisakant 
tuščio išdidumo, net užmirštant, 
kaip užsispyrusiai kiti lipa į ge
resnes pozicijas, įsivynioję į savo 
įsivaizduotą garbę ir pasižymėji
mus.

Šis mano patyrimas man da

Kazio Varnelio paroda Milwaukee Dailės muziejuje 1971-1973 metais. Nuotr. Jono Dovydėno

Solistas Kazys Yakutis

bar primena mano tėvų pasiau
kojimą ir darbą: padėti Lietuvai 
ekonomiškai, kad ji galėtų tapti 
nepriklausoma, demokratiška 
valstybe; padėti savo bažnyčiai 
ir organizacijoms, palaikyti lie
tuvišką kultūrą; auklėti savo vai
kus, rodant jiems platesnius aki
račius. Iš savo darbo nė vienas

POKALBIS SU KAZIU VARNELIU
naudoju pasikartojimą, kaip rit-(Atkelta iš 1 psl.) 

bo techniką, kuriamųjų darbų 
užmačias?

— Sunkoka kalbėti apie savo 
paties darbus. Neretai man prie
kaištaujama, kad esu nekalbus, o 
ypač apie savo darbus. Tačiau 
jaučiu, jog, jei būčiau kalbesnis, 
tai gal visai nebūčiau dailinin
kas, nes dailininko kalba skirtin
ga. Dailininkai kalba teptuku ir 
dažais, o jei mūsų drobės nekal
ba pakankamai aiškiai ir garsiai, 
tai reiškia, kad mūsų darbas tėra 
tuščias laiko gaištas.

Kalbant apie savo darbus, no
rėčiau pradėti nuo darbo techni
kos. Visi mano darbai nutapyti 
drobėje acrylic dažais. Tapau 
teptukais, nors kartais gali atro
dyti, kad vartoju dažų purkštu
vą. Dirbu su įvairiausio dydžio 
teptukais — nuo mažiausio sa
balo plauko teptukėlio iki didžiu
lio “šerių šepečio”. Norimam 
įspūdžiui pasiekti turiu atsižvelg
ti į daugybę elementų, pavyz
džiui — drobės gruntavimą, da
žų tirštumą, teptuko dydį ir 11.

Bendrais bruožais mano drobes 
galima aptarti tarytum neturin
čias potepio, šaltas, mechaniškas, 
beasmenines — tam priešpasta
tant individualizuotosios ekspre
sionistinės tapybos darbus. Pir
mas mano darbų įspūdis yra pa
sikartojimas ir trijų matavimų 
iliuzija. Tapydamas dažnai pa-

jų nelaimėjo sau asmeniškos 
naudos. Bet dirbo. Tokių žmo
nių, kaip mano tėvai, yra ir da
bar — kaip man neseniai pa
čiam teko matyti. Be jų nebū
tų lietuviško gyvenimo ir jo stie
bimosi į kūrybines aukštumas.

Kazys Yakutis

mo apraišką. Esu įsitikinęs, kad 
visas mūsų gyvenimas yra perdėm 
ritmingas, kad ritmas mūsų gy
venime vaidina didelį vaidmenį. 
Pvz., širdies plakimo, žingsnia
vimo ir net kalbos garsų ritmas 
visiems yra žinomi. Ritmas yra 
viso mūsų gyvenimo integrali da
lis ir, kaip toks, įvairiose meno 
formose buvo naudojamas visais 
laikais. Jis gali būti paslėptas, vos 
jaučiamas, arba, kaip mano dar
buose, ryškiai eksponuotas.

Savo kūryboje dažnai panau
doju klasikinio ornamento moty
vus, kuriuos savitai transformuo
ju. Domiuosi geometrine abstrak
cija kaip vaizdinio meno sinteze, 
kurioje kompozicinis balansas 
sudaro ekspresijos esmę. Savo dar
buose ypač noriu pabrėžti ritmą 
erdvėje, naudojant kontrastingus 
elementus, pvz., derinant didėles 
plokštumas su labai mažomis, 
lygius plotus su reljefais, šviesius 
tonus su tamsiais ir t. t. Tikiu, 
kad tuo būdu galima išgauti di
džiausią įtampą. Pagaliau, noriu 
pasiekti kiek galima aštresnį kon
trastą formos ir spalvos išraiško
je. Šitą idėją dalinai išreiškia Os- 
car W;ilde savo pasakoje “Žvejas 
ir jo siela”, kurioje jis kalba apie 
slėpiningus kraštus ir jų keistus 
gyventojus: “Kai jiems būna sma
gu, jie nueina pas paukščių pirk
lį ir nusiperka narvelyje uždarytą 
paukštį, ir paleidžia jį į laisvę, 
kad būtų dar daugiau džiaugsmo, 
o kai būna liūdna, jie čaižo save 
erškėčiais, kad sielvartas nesuma
žėtų”. Tai yra, jeigu vartoju rau
doną spalva, man norisi ją pa
daryti dar raudonesnę, jeigu var
toju mėlyną, noriu ją matyti 
dar mėlynesnę, sumažinant spal
vų gamą iki minimumo. Ir štai 
tokiomis monochrominėmis
priemonėmis galiu pasiekti pačią 
aukščiausią spalvinę įtampą (in
tensyvumą, aktyvumą).

Kaip jau minėjau, man arti
mas ir klasikinis, o kartais ir 
liaudies, ornamentas. Gal dėl to, 
kad ornamentas dažnai yra vie
nas iš būdų išreikšti savo kūry
binę nuotaiką daugiau ar mažiau 
abst. aktine forma. Mūsų laikų kai 
kurios abstrakcionistinės kryptys 
atspindi tam tikrus klasikinio or
namento motyvus. Matau aiškų 
ryšį tarp klasikinio meno ir ku
bizmo, lygiai taip pat matau daug'

bendra tarp miriimalinio meno, 
klasikinės architektūros ir pvz. 
architekto Mies van der Rohe pa
statų. Visi jie turi tą patį formų 
asketiškumą, aiškumą ir papras
tumą.

Mano darbuose dažnai sutin
kama trijų matavimų optinė iliu
zija. Trijų matavimų panaudoji
mas dailėje rišasi su pirmaisiais 
žmogaus bandymais pasireikšti 
meninėje kūryboje. Jau urvinio 
žmogaus piešiniuose randame šią 
sąvoką.

Savo kūryboje siekiu dialogo su 
praeitimi ir kūrybinio , tęstinu
mo. Esu įsitikinęs, kad iš praei
ties galima daug ko pasimokyti, 
ir nebūtinai mes turime viską 
pradėti iš pradžių, ypač, jei ta 
pati problema jau buvo išspręsta 
praeityje ir, neretai, gal dar ge
riau. Tokiame dialoge su praei
timi galime sakyti, kad moderniš
kiausios ir labiausiai revoliucinės 
meno kryptys yra amžino kūry
bingumo tęstinumas, ypač žiū
rint iš ateities perspektyvos.

Bendrąja prasme norėčiau ma
nyti, kad mano darbai priklauso 
konstruktyvinės kūrybos srovei ir 
savyje turi optinių ir minimali- 
nių tendencijų. Tačiau savo kū
ryboje stengiuosi vengti teorijų ir 
manifestų. Siekiu vaizduoti mūsų 
dienų ir savo aplinkos gyvenimą. 
Tai būtų ir viskas.

— Ką aplamai laikytumėte 
paskutiniu žodžiu šiandieninėje 
pasaulinio meno raidoje ir kiek 
tas žodis yra tvirtas?

— Kai kuria prasme mūsų lai
kų meno kryptis apsprendžia mū
sų dienų technika, mašinos, elekt
ronai ir t. t., tačiau žmogaus kū
rybingumas visą laiką kintančio
se laiko ir erdvės plotmėse skrieja 
pirmyn ritmiškai, pulso kreivės 
keliu. Dėl to, ypač meno išraiš
kų plotmėje, nėra ir negali būti 
kokio nors “paskutinio žodžio”.

— Ar Jūsų kūryboje, ypač po 
parodų, pasireiškia kokios nors 
naujovės Jūsų darbo technikoje. 
Kokia šiandieninė flosofinė Jū

Eglė Juodvalkytė
Aš nedaug ko bijau:

vorų
degtukų
šakų šlamesio
šešėlių
ir negalėjimo palikt namus kai bus laikas 
ir neradimo sau vietos kai bus laikas

aš nedaug kuo tikiu:

pažadais
šypsenomis
burtais
pabučiavimais
ir galėjimu palikt namus kai bus laikas 
ir radimu sau vietos kai bus laikas

vakar
visą naktį
skaičiau albumus pilnus praeities jausmų 
verčiau prisiminimų puslapius 
ir atsargiai lipdžiau 
sausas, džiovintas ašaras

) į ateinančių metų dienoraštį

bet šiandien
praleidau popietę
ateičiai nieko neskirdama 
darkart patirdama 
drėgnų ašarų reikšmę

Kai kaleidoskopas suduš
ir tavo spalvų pasaulis subyrės į skeveldras

tikiuoSj kad bus
kas įpins į tavo plaukus žalią kaspiną 
įduos tau apelsiną 
užsegs švarko sagas 
ir švelniai atvers duris

kai kaleidoskopas sutrupės 
ir bus naujas pasaulis 
ir tu turėsi eiti

tikiuos, kad bus kas tave išleis

sų darbo kcmcepsija, kuriant nau
jus paveikslus?

— ir po paskutinės parodos 
Iowa City stengiuosi eiti tuo pa
čiu keliu, ieškodamas ryškesnio 
plastinio vaizdo. Gal dalinai su 
tuo rišasi mano vėlyviausi pa
veikslai, “išėję iš rėmų” (shaped 
canvases), kuriuose kūrinio visu
ma nėra keturkampė ar iš viso 
telpanti į reguliarių formų rėmus. 
Tuo būdu, ieškant ekonomiškes- 
nio erdvės suvokimo drobėje, ga
lima atsiriboti nuo nereikalingų 
ir tuščių kampų. Siekiu vieno — 
kad žiūrovas, žiūrėdamas į tokį 
kūrinį, tikrai jame matytų trijų 
matavimų vaizdą ir kad šviesos 
ir šešėlių žaidimas žiūrovo akiai 
tą iliuziją savaime sukeltų.

— Kokie Jūsų planai artimiau
sioje ateityje, gavus National 
Endovvment for the Arts atžymė- 
jimą?

—' Pasibaigus 1975 m. rudens 
semestrui Chicago City Colleges, 
kur profesoriauju nuo 1968 me
tų, planuoju paimti ilgesnes ato
stogas ir gal kuriam laikui iš
vykti Europon.

J. Dn.

FILOSOFO SOLOVJEVO 
MIRTIES SUKAKTIS

Šiemet rugp. 13 d- sueis 75 m., 
kai mirė filosofas Vladimiras 
Solovjovas, ypačiai gilus minty- 
tojas, pamėgtas daugelio lietu
vių stųdiozų. Apie jį disertacijas 
yra rašę K. Ambrozaitis, L. 
Bistras, L Gronis, kun. P. La- 
gis, V. Mykolaitis - Putinas, J.
L. Navickas, kun. A- Sidaravi
čius, St. Šalkauskis, Iz. Tamo
šaitis, K. Trukanas, kun. J. Gu
tauskas. Solovjovo filosofinis 
mąstymas yra turėjęs žymaus 
paveikto A. Dambrauskui - Jakš
tui, St. Šalkauskiui, A. Macei
nai- Jo gilus įsijautimas į krikš- 
ėięnybę jį atvedė į katalikybę.
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AŠAKA KREMLIAUS GOMURYJE
(Atkelta iš 2 pusi.)

Šimts plynių!.. Juk iš tikrųjų 
taip!

Kor.: Tarp dvylikos buvo vie
nas Judas!

K.: Teisingai. Teisingai... Ir 
kaip būtų gera, kad ir “Vilnis”, 
ir “Laisvė” čia Vakaruose, būtų 
sąžiningos. Nieko iš tų ponų ir 
ponių daugiau nereikalauti, tik 
kad jie būtų sąžiningi. Kur jų 
sąžinė?! Kieno intencija, už kie
no pinigus ir kam jie dirba? Ra
šydami melą savo laikraščiuose, 
savo spaudoj liaupsindami “mū
rinę Lietuvą”. Akivaizdoje klai
kios neteisybės, siaubingos prie
spaudos Lietuvoj, rašo apie lais
vę ten! Ar jie neatskiria laisvės 
ir okupacijos? Ar jie žino, kas 
yra valstybės suverenitetas? 
Jeigu, pagal juos, Lietuva lais
va, tai kodėl visus reikalus tvar
ko Maskva? Gal būt, jie ap
akinti, kadangi tai yra išeiviai 
iš senų laikų, gal būt tai įneša į 
jų pasaulėžiūrą tą trumparegiš
kumą, o gal tai baisus, papirk
tas nesąžiningumas. Aš manau, 
kad jų tarpe yra ir vieno, ir ki
to. Dievui dėkui, kad jų mažai.

Kor.: Bet iš tų, kad ir apakin
tų, labai mažai, pavyzdžiui, grįž
ta iš Amerikos Lietuvon.

K.: Ot, tame ir reikalas! Ir 
kas, atrodo, turi būti ypač niek
šiška, žiūrint blaiviu protu, kuo
met drabsto Ameriką purvais ir 
kuomet sako, kad Tarybų Lietu
va yra laisvas, žydintis kraštas! 
Bet kodėl, žmogau, kuris taip 
ilgus metus laukei Vakaruose 
to laisvo, klestinčio krašto išsi- 
Dlėtojimo ir pražydimo, kodėl 
mielasis, mieloji, negrįžti į tą 
kraštą ir nededi plytą prie ply
tos į tą tavo vadinamą “mūri
nę Lietuvą”? Naująją “mūrinę 
Lietuvą”? Grįžk į ją ir murink 
ją! Atmūrink ją! Susirink vi
sus savo skudurėlius, susirink 
savo knygas, pasiimk savo rašo
mąsias mašinėles ir važiuok į tą 
Lietuvą, ir įsikurk joje, ir 
spausdink savo mintį taip, kaip 
rasi reikalinga. Pamatysi, kiek 
tavo minties ten liks laikraščių 
puslapiuose! Iš tikro, kas tau 
neleidžia sugrįžti ir džiaugtis 
Tarybų Lietuvos laisve ir lai
me? Ar Amerikos vyriausybė į 
"tarybų Sąjungą vizos neduoda? 
Ar norinčius išvykti į užsienį į 
psichiatrinę uždaro, ar uždaram 
teisme nuteisia 5, 10, 15 metų 
ir ištremia j Aliaską? Jeigu ne, 
tai ko gi lauki?

Kor.: Matai, šitas dialogas 
lieka monologu. Labai sunku 
kalbėtis su žmogum, kuris su 
tavim nesikalba. Grįžkim atgal į 
Gulagą, į tikrąją Sovietiją. Kaip 
jie ten iš politinių kriminalinius 
nusikaltėlius pagamina?

K.: štai kas gaunasi. Tuos, 
sakykim, kaip aš jau, jau neina 
nuslėpti. Kaip disidentus. Juos 
neina nuslėpti Jau jie grynai, 
griežtai politinio kvapo. Reiškia, 
jau nori nenori reikalinga pri
pažinti faktą, ir jau parodyti 
kaip politinį. Taip ijį padaroma. 
Bet yra kitokių. Imkime Kalan
tos atvejį. Kalanta susidegino. 
Protestavo, mirė. Dabar tame 
proteste dalyvavo daugybė žmo
nių. Demonstracijose. Taip kaip 
ir Palacho demonstracijose, Pa- 
lacho laidotuvėBe, taip ir čia... 
Tik atleiskit truputį, net neat- 
leiskit varžtelį, o palikite vieto
je — ir pasidarys ermyderis. 
Reiškia, reikalinga jį priverži. 
Ir ką dabar daro, norint įbau
ginti? “Mes jus sutrinsime į 
dulkes! Ir parodysime mes jus 
ne kaip politinius, bet kaip 
šlamštą...”

Kor.: Nu tai gerai — demons
trantus suima. Tai už ką juos 
dabar baudžiu? Už demonstra
cijas?

K.: Matote, demonstracijos 
pagal Tarybų Sąjungos konsti
tuciją galimos, bet tos demonst
racijos turi būti teistos kompsr-

ruoti gegužės pirmąją, galima 
išeiti protestuoti prieš Angelą 
Davis įkalinimą... Labai malonu, 
kai išeina į gatves ir džiaugiasi 
revoliucijos pergalė. Bet yra ne
leistinos visos kitos demonstra
cijos. Ir ypač tokios, kurios neša 
politinį atspalvį. O Kalanta tai 
jau ir buvo ypatingas politinis 
atvejis, apie kurį Kremliui nesi
nori nė pagalvoti! Ten išėjo vy
rai, išėjo moterys, ir jie pareiš
kė, kad mes šito lietuvio nepa
miršim, mes taip pat pasiryžę 
protestuoti prieš nualinimą, 
prieš vergiją, prieš Bažnyčios 
deformavimą! Ir jiesiems ką. 
Demonstracijos eina būriu. Ma
šinos negali pravažiuoti — nei 
taksi, nei sunkvežimis. Reiškia, 
kas yra? Eismo trukdymas! Ot 
štai — tam du, tam keturi, tam 
šeši metai —■ važiuokit!

Kor.: Ak, — už eismo trukdy
mą tokios didelės bausmės?!

K.: O kaip jūs galvojat! Gu
lago imperijoje, kas neina su 
kompartija, tai tas yra priešas. 
Ir štai tam priešu! reikia duoti...

Kor.: Bet jo nevadina priešu...
K.: Ne. Ne — chuliganas! Ot, 

kaip tik mes ir atėjom iki to! 
Visas tas niekšiškas, matot, de
formavimas ir parodymas jų ki
tokioje plotmėje ir kitokioje 
spalvoje... Sugrūdimas į krimi
nalinius politinių kalinių. Iš tik
rųjų jie demonstravo už žmo
gaus teises. Prieš Lietuvos oku
pavimą. Krašto okupavimą. Ir 
visi tie... Merginą, reiškia, ap
šaukė, kad jinai prostitutė, vai
kinus apšaukė, kad jie išvertė 
šiukšlių dėžę, kad jie nepraleido 
mašinom pravažiuoti, kad jie iš
mušė langą... Kad sudegino mi
licijos mašiną, ar ką ten kitą pa
darę...

Kor.: Apie protestą kalbant... 
Jūs žinot, be abejo, tur būt, bu
vo įdomu ir perskaityt. Jūsų 
teisme pasakyta kalba buvo čia 
pas mus atspausdinta ištisai, vi
sas tekstas. Ar tiksliai jinai yra 
perduota?

K.: Ten nė viskas atpasakota, 
bet paimta pati esmė. Aš tada 
šnekėjau gana daug. Jie mane 
puolė, aš juosius- irgi... Jie man 
savo argumentus, aš jiems sa
vo argumentus. Juk mūsų šeima 
trfe hektarus žemės teturėjome. 
Juk tai mes kaip tik turėjome 
būti tas šulas, kuriuo remiasi 
tarybinė santvarka! O ta san
tvarka atnešus mums ir davus 
10 hektarų, po dvejų metų pri
vertė irius atsisakyti tų hekta
rų, o 49-taisiais metais mes ka
pituliavome ir atidavėme net 
tuos savo tris hektarus! Tuos 
tris hektarus, kurie uždirbti bu
vo Britanijoje ir JAV mano ma
mytės tėvelio. Ir aš jaučiausi 
apvogtas, ir tai turėjau pasa
kyti.-

Kor.; Kur tai — Griškabūdy?
K.: Taip — Griškabūdy. Tą 

turi teisę pasakyti ir Baziliaūs- 
kas, kuris taip pat gyveno JAV- 
se, grįžo į Lietuvą, įsitaisė na
mukus, pasistatė dviejų aukštų 
mūrinį namą, ir tas žmogus bu
vo apšauktas fašistu, išnaudoto
jų, buvo Ištremtas į Sibirą, mirė 
Sibire. Į jo namą dabar neįlei
džiami jo sūnūs. Ir užtai, jei nu
tylėčiau, kas man skaudu, ką 
aš jaučiu neteisinga — nu tai 
tuomet aš nežinau dėl ko ir gy
venti! Dievui dėkui, mane mo
kino tas tėtukas, kuris nebuvo 
baigęs jokių mokslų, bet jis ži
nojo viena. Jis žinojo — neme
luok! Ir jis mane išmokino “ne
meluok", ir aš nemelavau. Ir 
viskas.

Kor.: Atrodo paprastai, bet 
iš tikrųjų tie dalykai nelengvi! 
Mes čia iš vienos temos į kitą 
sukam, tai dabar grįžkim tru
putį atgal. Jūs pristatėt tą visą 
indokrinacinę sistemą. Katram 
taške beaugdamas supratot, kad

Kazio Varnelio tapybos darbų paroda Universiteto dailės muziejuje, Iowa City, Iowa, 1975 m.

Pagrėbstai
GABRIEL JOSIPOVICI 

PREMIUA
Jūs, be abejo, atsimenate B. 

Traveno “Mirusiųjų laivą”, tą 
romaną, kuriame vaizduojamas 
benamis, tėvynės ir net paso ne
turįs žmogus. Tas romano hero
jus mėtomas per valstybių sie
nas, kaip šiaudų maišas, ir pa
ilsėti jam duodama tik kalėji
me, kol atbūna bausmę už ne
legalų sienos peržengimą.

Tokia padėtis ir šiandien yra 
kasdienybė. Iš tiesų šiandien 
gal dar akivaizdesnė kasdieny
bė negu anais laikais, kai Tra- 
venas rašė savo romaną, ir dėl 
to, rodos, niekas nesistebi, nes 
pasaulis yra toks, koks yra, ap
sitveręs sienomis. Tik retkar
čiais kai kas dėl tų sienų ir tvo
rų susigriebia ir pradeda dejuo
ti: o, kaip baisiai liūdna!

Dabar liberališki britai šitaip 
pradėjo dejuoti dėl vieno aikš
tėn iškilusio atvejo. Liberališki 
britai apskritai, žinoma, mėgs
ta apraudoti daugiau atskirus, 
individualius neteisybės atve
jus, sustoti ir susimąstyti ties 
kuriuo nors vienu žmogum, ne 
ties minia, mase. Prieš daug me- • 
tų, kai dabartinis pusmilijonį , 
žmonių valdąs Afrikos valstybė- 
lės Botswanos prezidentas Se- • 
retse Khama buvo dar ne pre
zidentas, o tik giminės vadas, 
oi, kiek ašarų išliejo britų laik
raščiai dėl to, kad jų vyriausy
bė atsikvietė jį ir ilgą laiką ne
leido grįžti namo, nes jis vedė 
visiškai baltą anglę. Vyriausy
bė galvojo, kad Botswanoje jo 
autoritetas bus visiškai susmu
kęs, kai jis grįš į juodųjų pa- “ 
šaulį su balta žmona (deja, taip 
neatsitiko, kaip vyriausybė ti
kėjosi: dėl tos žmonos neįvyko 
jokia revoliucija — juodieji 
Khamos valdiniai apsiprato su

gyvenat mele — kaip Solženici- 
nas sskb, kad “Negyverrkim

tijps, Gaiim išeiU -ir demonst- mele". Kada įtarėt, kad čia yra

melas?
K.: Matote, manęs niekad ne

įtikino! Nors aš pats buvau 
komjaunuolis. Gal ir dabar į 
mane pažiūrėsite..,

Kor.: Po to, kai Kalanta susi
degino — irgi komjaunuolis bu
vo — kas galėtų pasmerkti! 
..K.: Kaltinti negalima, ka
dangi verčiama.

Kor.: Nu, dabar ne Stalino 
laikai, bet jeigu įtikintum ru
sus, kad visa lietuvių tauta 
prieš juos, ar negalėtų būt kaip 
su Krymo totoriais?

K. Visiškai, visiškai gali būti 
toks dalykas!.Jr niekas negali 
duoti garantijos, kad to neatsi
tiks! Niekas negali duoti. Aš 
jum sakau. Užkonservuotos 
koncentracinės stovyklos dar 
teidda!

: (Bus daugiau)

ja). Šįkart tokios raudos pra
sidėjo, kai buvo netinkamam 
žmogui paskirta ir tuoj pat at
imta Somerset Maugham vardo 
premija. Komisija nutarė, kad 
pats tinkamiausias kandidatas 
yra Gabriel Josipovici, tikriau 
sakant, jo romanas “Mobius the 
Stripper”.

Maugham premija skiriama 
jaunam, ne daugiau kaip 31 m. 
amžiaus turinčiam ir talentą pa
rodžiusiam romanistui. Ta pre
mija — nedidelis pinigas, tik 
500 svarų (apie 1,250 dolerių), 
ir jos paskirtis 'yra Nudaryti 
progą jaunam rašytojui pavaži
nėti po pasaulį, kiek ta suma lei
džia.

Visas premijai gauti reikalin
gas sąlygas Josipovici atitiko 
(vienas komisijos narys net vie
šai pareiškė, kad jo romanas 
buvo vienintelis toks, kuris ver
tas premijos). Tačiau kai premi
ja buvo paskirta, tai apsižiūrė
ta, kad dar esama vienos sąly
gos, su kuria prasilenkta: kan
didatas turi būti ne tik Britani
jos pilietis, bet ir gimęs tame 
krašte ir tuo būdu užsidirbęs pi
lietybę. Josipovici, tiesa, pilie
tis, dirba Susexo universitete 
nuo 1963 m., bet likimas jam 
lėmė gimti Nicoje, jo motina bu
vo pusiau italė, pusiau rusė, o 
tėvas — rumunas, ir užaugo tas 
sūnus Egipte.

Rašo jis anglų kalba, nes ne
turi nei gimtosios kalbos, nei 
gimtojo krašto, dėl to ir kaltas, 
kad jam negalima paskirti pre
mijos, kaip ir anas Traveno he- 

, rojus. Pats rašytojas, sako, ne- 
l si jaudina: paskyrė, atėmė, ir 
i nieko nepadarysi. Jaudinasi dau 
giau tie sluoksniai, kurie skyrė 
ir atėmė: jie jaučiasi kalti prieš 
viešumą. Jaudinasi ir liberali 
britų spauda.

Šių dienų akimis žiūrint, kal
tas turėtų būti ir Somerset Mau
gham, (kuris 1946 m., sudaryda
mas fondą tokiai premijai skir
ti, primetė sąlygą, kad skirtina 
tik Britanijoje gimusiems- Bet 
jis pateisinamas, jei į reikalą 
pažiūri anų dienų akimis. Jis no
rėjo, kad karo nepriteklius iš
gyvenę jauni rašytojai turėtų 
galimybės pasaulyje prasivėdin
ti, o svetur augusieji — jau yra 
šį tą daugiau matę.

I žin kiek, tur būt, ir turime ne- 
laureatų — daugumas vaikščio
jame šauniai vainikuoti).

Bet premijų nestinga ir nelie
tuviams. Pvz., ryšium su nelem
tu atsitikimu dėl Josipovici bri
tų spauda ralšė, kad Britanijoje 
kasmet paskiriama apie 50 šio
kių ir kitokių literatūrinių pre
mijų. Suminėtos Eric Gregory 
vardo premijos jauniems poe
tams — per pastaruosius” 15 me
tų jas gavo 66 poetai, ir tam 
reikalui išleista daugiau kaip 
22,000 svarų.

Beveik visos premijos turi ko
kią nors sąlygą. Skiriant Eric 
Gregory premijas, kandidatas, 
klausiamas, kaip jis sunaudos 
gausimus pinigus. Premija turi 
padėti poetui tobulėti, dar ge
riau kurti- Vienas poetas pasi
sakęs, kad jis už gautuosius pi
nigus žadąs įsirengti vonios 
kambarį, ir toks jo noras buvęs 
pateisintas, žmogus juk negalįs 
rašyti poezijos, jeigu jam reikia 
rūpintis, kaip įsitaisyti vonią.’ 
Kitas pasisakęs, kad jis norįs 
nusipirkti savo daržui pakanka
mai mėšlo, ir jis buvęs pateisin
tas — reikia gi padėti, kad dar
žas “augtų ir gerėtų”.

OSKARAI KNYGOMS 
PAREMTI

Filmų, televizijos vaidinimų 
pasaulyje didžiausia premija yra 
tie vadinamieji Oskarai. Pagar-

Nauji leidiniai
• Jonas Lankutis, LIETUVIŲ 

DRAMATURGIJOS RAIDA. Iš
leido <cVaga” Vilniuje 1974 m. 
Studija 442 psl.

Knyga suskirstyta į .tris didžiuo
sius skyrius: Mėgėjiškas etapas, 
Literatūrinio proceso tėkmėje ir 
Teatrinės aspiracijos ir laiko dva
sia. Šie vėl savo keliu skirstomi į 
skyrelius ir poskyrius. Tokių 
stambesniųjų iš viso yra dvylika: 
Lietuvių teatrinės kultūros forma
vimasis ir dramaturgijos atsiradi
mas, Pirmieji dramaturgai ro
mantikai, Realistiniai žanrai, Vi
dinio dramatizmo užuomazgos, 
Filosofinė drama (Vydūnas), Psi
chologinis dramatizmas (V. Krė
vė), Lyrinio dramatizmo keliu 
(V. Mykolaitis - Putinas), Profe
sionalusis teatras ir nacionalinio 
repertuaro problemos, Dienos ak
tualijų pjesė (P. Vaičiūnas), 
Nuo buitinės komedijos iki inte
lektualinės dramos, Poetinio te
atro idėja (B. Sruoga), Šiuolai
kiniai ieškojimai.

Žinoma, kaip jau komunistinėje 
santvarkoje įprasta, tokių istorinę 
raidą apibendrinančių veikalų 
puslapiuose, visai nėra nagrinėja
ma lietuvių dramaturgija išeivi
joje. Juokinga! ir naiviai galvoja
ma, jog, jeigu tos IšeiviškoSios dra
maturgijos nepaminėsi, tai jos ir 
nebus, arba bent jau niekas apie 
ją nežinos. O ji vis dėlto ir yra, ir 
apie ją žinos, ir bus rašoma, drau
ge stebintis iš kadaise buvusio ta
rybinio “nežinojimo”, panašaus į 
tą mažo vaiko veiksmą, kada už
sidengiama rankomis veidas ir sa-

- I . - .. .

koma: manęs nėra! šypsulys ima 
šiaip'. Jau neblogai paruoštos kny
gos skaitytoją, kada, aprašant šių 
dienų lietuvių dramaturgijos nau
juosius kelius, minimos K. Sajos, 
J. Glinskio ir kitų novatorių pa
vardės, visai nutylint, jog ant šias 
raidos kelio daug anksčiau išei
vijoje yra užšokę ij Antanas Skį- 

ir

sėjusi britų aktorė Glenda Jack- 
son yra jau gavusi du tokius 
Oskarus - statulėles, bet never
tina jų: atidavė savo motinai, 
kuri juos, tokius sunkius, nau
doja knygoms prilaikyti, kad 
jos neišvirstų sustatytos. Vadi
nas, kai kam laurai ne kažin ką 
tereiškia, ypač kai garso ir pi
nigų užtenką, ir statulėlės tik
tai nereikšmingas priedas.

Gal skaitytojams kai kur ta 
aktorė ir nepažįstama. Britani
joje prieš kurį laiką ja ypač gė
rėjosi televizijos žiūrovai seri
joje, kurioje ji vaidino karalie
nę Elizabetą. O dabar karališ
kasis Šekspyro teatras paruošė 
su ja Ibseno “Heda Gabler” ir 
išleido į ilgą kelionę rodyti to 
pastatymo Australijon ir Ame
rikon.

vijoje yra užšokę <ir Antanas 5 
ma, ir Algirdai Landsbergis, 
Kostas Ostrauskas.

• TECHNIKOS ŽODIS, 1975 
m. balandžio - birželio mėn. Nr. 
2. Leidžia Amerikos Lietuvių 
inžinierių ir architektų sąjtui- 
gos Chicagos skyriaus Techni
kinės spaudos sekcija. Redaguo
ja V. Jautokas, 5859 S. Whip- 
ple St„ Chicago, III. 60629. 
Tech. redaktorius — J. Siabo- 
kas. Administruoja J. Sakalas, 
7025 S. Roėkwell St., Chicago, 
IH. 60629. Metinė prenumerata 
$$6.00, studentams — $2.00.

Profesionaliai aukšto lygio 
techniškųjų sričių žurnalas, ta
čiau įdomus savo medžiaga 
kiekvienąm. Šiame numeryje 
Vacys Urbonas rašo apie siau
ruosius nepriklausomos Lietu
vos geležinkelius, su Lietuvos 
architektūros paminklų apsau
ga supažindina J. Gimbutas, o 
Saulė JautOkaitė svarsto este
tikos problemą inžinerijoje. Ra
mojus Valtys pateikia techni
kos žodyno tolimesnę tąsą, mi 
nimi sukaktuvininkai, duodama 
technikinė apžvalga ir organi
zacinė veiklos kronika.

• MOTERIS, 1975 m. gegu
žės - birželio mėn., Nr 8. Lietu
vių moterų žurnalas. Leidžia 
Kanados Lietuvių katalikių mo
terų draugija. Redaguoja Nora 
Kulpavičienė. Administ. Bronė 
Pabedinskienė. Redakcijos ir ad- 
ministraJcijos adresas; 1011 Col- 
lege St., Toronto, M6H IA88, 
Gonada, žurnalo metinė prenu
merata $10.00

S. Danilevičiūtė - Vilkauja ra
šo apie Maironio poemas “Taip 
skausmų į garbę” ir “Jaunąją 
Lietuvą”. Moteriškumo ir vyriš
kumo temą svarsto P. Gaučys. 
Įdomius kelionių įspūdžius pa
skleidžia Regina Raslavičienė, o 
apie Vaiko auklėjimą šeimoje ra
šo D. Petrulytė. Vaikiškai skaid
rių atostoginių eilėraščių du pus
lapius paberia Danguolė Sadū-' 
naitė. Lietuvių gyvenimą Brazi
lijoje pasakoja A. Saulaitis, SJ- 
Gerą dalį žurnalo užima įprasti-

B. Kazimieraitis

POETUI REIKIA IR VONIOS 
IR DARŽO

Mažoje savo lietuviškoje bend 
ruomenėje, atrodo, mes turime 
apsčiai pastovių ir atsitiktinių 
literatūros premijų. Kai kurią 
nors prerpiją laimi prastokas 
kūrinys, tai net būname linkę 
galvoti, kad per lengva ranka 
gaminame laureatus (tiesą sa
kant,. tarp rašančiųjų nebe ka- į

(Nukelta j 5 pusi.)

Philomena sako
KAS NETAUPO ATEIČIAI, TAS 
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niki skyriai; Knygos, $čima ir 
auklėjimas, Moterys pasaulyje, 
Sveikata, Madų ir grožio pasau
lis, Seimininkių kampelis.

• LKS 66-TAS SEIMAS, 1975 
m. liepos mėn. G - 9 d. Ątlahtic 
CSty, N- J. Leidinys 64 psl. Jie 
užpi’«iyti seimo posėdžių aprašy 
mais ir direktorių tarybos bei 
konstitucinių komisijos narių ra
portais.

• Filatelistų draugijos “LIE
TUVA" biuletenis, 1975 m- ba
landžio - birželio mėli. Nr. 2. 
Biuletenis apima filatelijų, nu
mizmatiką ir kitas artimas sri
tis. Leidžiamas keturis kartus 
metuose. Biuletenio redakcinius 
ir techniškus išleidimo reikalus 
tvarko valdybos vicepirmininkas 
Eug. Petrauskas. 7742 S. Troy 
Št, Chicago, illl. §0652. Biulefeni 
administruoja Kazys Rožanskas, 
691] S. Claremont Avė., Chica
go, Di. 60636. Leidinio metinė 
prenumerata $5.00.
• VYTIS, 1975 m. birželio - 

liepos mėn. Nr. 5. Lietuvos Vy
čių žurnalas- Puslapiuose pakai
tomis vartojamos tai lietuvių, tai 
anglų kalbos. Redaguoja Loretta 
Stukas, 1467 įForce Drive, 
Mountainside, N. J. 07092. Ad
ministracijos adresas; 2524 W. 
45th St., Chicago, III. 60632. Me
tinė prenumerta $5.00.
• AŠTUNTASIS AMERIKOS 

LIETUVIŲ KONGRESAS CHI
CAGOJE 1975 m. rugsėjo niėn. 
28 - 29 d. Išleido Amerikos Lietu
vių Taryba. Spaudai paruošė Juo
zas Prunskis. Tiražas 1000 egz. 
Spaudė V. Vijeikio spaustuvė 
Chicagoje. Leidinys J18 psl., 
iliustruotas nuotraukomis.

Leidinio turini sudaro: kongre
so eigos aprašai, sveikinimų ir pa
sakytų kalbų tekstai, pranešimų 
bei paskaitų tekstai arba san
traukos, rezoliucijos.

• LAIVAS, 1975 m. liepos 
mėn. Nr. 7. Religinio ir tautinio 
gyvenimo mėnesinis žurnalas. 
Leidžia Marijonų vienuolija. Re
daguoja kun. J. Vaškas, MIC. Me
tinė prenumerata Amerikoje ir 
Kanadoje 4.00 dol., ikitur — 5.00 
dol. Redakcijos ir administracijos 
adresas: 4545 W. 63rd St., Chica
goje, III. 60629.

Šj kartą rašoma: apie Šiluvos 
bažnyčios pakėlimą į bazilikas, 
apie džiaugsmą Viešpatyje, apie 
Jokūbo keliones, .gyvenimo šalti
nius, Jėzaus kraują, apie arkv. 
Jurgio Matulaičio jaunystę, šv. 
Morkaus evarigeliją ir kt. Už
sklandai — religinio .gyvenimo 
kronika.

• THE MARIAN, Vol. 29, No. 
251, June 1975. Anglų kalba lei
džiamas religinio turinio mėnesi
nis žurnalas. Leidžia Marijonų 
vienuolija. Redaguoja kun. P. Ci
nikas, MIC. Redakcijos ir admi
nistracijos adresas: 4545 W. 63rd 
St., Chicago, III. 60629. Laikraš
tis leidžiamas vasario, balandžio, 
birželio, spalio ir gruodžio mėn. 
Metinė prenumerata 2.00 dol.

M. Dobužinskis (1875-1957) Plungė — Oginskių dvaro rūmų ir parko kampelis 
Dailininkas M. Dobužinskis buvo vienmečiai su M. K. Čiurlioniu. Dobužinskis 
taipgi buvo gimęs 1875. VIII. 15 (Žiūr. kultūr. kronikų). Kaip žinome, M. K. 
Čiurlionis, gyvendamas Petrapilyje, su M. Dobužinskiu artimai bičiuliavosi. 
Čia regimas M. Dobužinskio piešinys mums taipgi primena M. K. ČiurPonj. 
Ankstyboje savo jaunystėje Čiurlionis šiame kunigaikščio Oginskio dvare 
gyveno, lankydamas jo muzikos mokyklų ir grodamas dvaro orkestre.

Kultūrinė kronika
DOBUŽINSKIO ŠIMTMETIS
Šiemet rugp. 2 d. (nauju kai. 

rugp. 15) sueina 100 metų, kai 
■gimė dail. Mstislavas Dobužins- 
kiš. Kaip žinome, jis mirė 1957 
m. lapkr. 1 d. Massapeąuojė, N.Y. 
Studijas išėjęs Peterburge, Miun
chene, draugavęs su M. Čiurlio
niu, pasižymėjo dekoracijų kūri
mu ne tik Kaune (apipavidalino 
apie 40 Valstybės teatro spektak
lių), bet ir Maskvoje, Paryžiuje ir 
kt. Apkeliavo 'kone visą Lietuvą, 
piešdamas jos gamtos ir architek
tūros vaizdus. Jo darbų parodos 
yra buvusios daugely didžiųjų Eu
ropos ir JAV miestų. Dėstė meną 
Kauno meno mokykloje ir savo 
privačioje studijoje. Gyveno ir kū
rė Anglijoje, JAV-se, Prancūzijo-i 
je, Italijoje. Apie ji plačiau 
“Drauge” buvo rašyta neseniai, 
Čiurlionio galerijoje vykstant jo 
parodai.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE 
PASKIRTOS RESPUBLIKINĖS 

PREMIJOS
Jau kuris laikas Lietuvoje kas

met paskiramos valstybinės moks
lo ir technikos, literatūros ir me
no premijos. įdomu tai, kad Jų

Nuo 
1914 Metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 

paskolų reikalais visas 
mūsų apylinkes. Dėko
jame Jums už mums 
parodytą pasitikėjimą.

Mes norėtum būti Jums 
naudingi ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki
$40,000.00

AU accounts com
pounded daily — 
Passbook Savings 

paid ųuarterty.

MIDLAND 
SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILLINOIS 60632 
PHONE: 254-4470

7 ¥2%
4 Years Savings 

Certificates 
Minimum $5,000.

paskyrimo procedūroje finalini 
nuosprendi lemia ne tos ar kitos 
srities specialistų balsas, bet par
tijos centro komiteto lr ministe- 
rių tarybos “nihil obstat”. Parink
tus premijoms asmenis respubliki
nių mokslo ir technikos premijų 
komitetas ir respublikinių litera
tūras ir meno premijų komitetas 
galutinai užtvirtinti pristato par
tijai ir ministerių tarybai. Mat, 
partija bijo, kad premijos nebū
tų paskirtos nepageidaujamiems, 
nors ir geriems mokslininkams ar 
menininkams. Kai laisvajame pa
saulyje iš tokios procedūros visa 
spauda tik juoktųsi, tai okupuotoj 
Lietuvoje šis dvasinės vergijos fak
tas jau yra virtęs “normalybe”.

Technikos, fizikos, chemijos, 
biologijos ir artimų mokslų pre
mijos paskirtos: J. Matuliui, A. 
Bodnevui, L. Valentėliui, O. Gal
dikienei, A. Žukauskui, J. V. 
Žiugždai, V. Makarevičiui, B. Sty
rai, P. Andžitri, G. Vasioniui, V. 
Baubliui, S. Buinevičiui, V. .Ži
liui, A. Šlančiauskui, R, Kriveliui, 
V. Pranukevičiui, E. Jurkšai, A. 
Merkiui, R. Baltrušiui, G. J. De
gučiui, G. Dieniui, L. Jasinskui.

V. Landsbergiui paskirta pre
mija už M. K. Čiurlionio kūrybą 
nagrinėjančią knygą “‘Pavasario 
sonata”. Knyga jau buvo išleis
ta anksčiau — 1971 m. 'Premi
jų paskyrime šitai yra prakti
kuojama ir išeivijoje, nes 1974 
metų Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos premija už mokslo 
veikalą buvo paskirta dr. Jonui 
Griniui taipgi už ankstesniais me
tais išleistą knygą “Veidai ir prob
lemos lietuvių literatūroje”.

A. Bučiui paskirta premija už 
monografiją “Romanas ir dabar
tis”. A. Ivanauskas apdovanotas 
už Lietuvos geografijos vadovėli 
VII-VIII kl.

Premija išskirti rašytojai yra: 
J, Požėra — už apybraižų knygą 
“Šiaurės kėliai” ir V. Reimeris — 
už poezijos rinktinę vaikams — 
“Šarkos švarkas”. Dailininkai 
taipgi du: A. Ličkutė-Jurionienė 
(keramikė) ir J. Švažas —uo
liausias dar stalinistinės epochos 
atorūgų puoselėtojas šių dienų 
okupuotos Lietuvos tapyboje.

Muzikos premija teko A, Ra
čiūnui už dvi naujas jo simfoni
jas.

Teatro — aktoriaus premija, 
tur būt, Irgi “prasmingai” šiemet

paskirta Vilniaus rusų teatro ak
toriui A. Inožerttcevui. Tai Aki- 
valždi baUsrnė lietuviškajam Lie
tuvos teatrui, kuris vis nepaisė ba
rimų ir mokymų, o dar ir Jurašą 
pasaulin išleido.

DR. GERl čm 70 M.

Diplomatas, kultūrininkas dr. 
Albertas Gerutis liepos 21 d. su
laukia 70 m. amžiaus. Gimęs Ry
goje, kur dar gimnazijoje bū
damas, dalyvavo lietuviškoje 
veikloje. Dirbo Rygos Balso re
dakcijoje, telegramų agentūroje 
Eltoje, bendradarbiavo daugely
je lietuvių laikraščių, buvo Lie
tuvos Aido ir Eltos korespon
dentas Berlyne. Berno universi
tete, Šveicarijoje, 1932 m. gavo 
teisių daktaro laipsnį. Nuo 1933 
Prekybos instituto steigėjų. Nuo 
1937 m. Lietuvos delegacijos 
prie Tautų Sąjungos sekreto
rius. 1940 m. perkeltas į Lietu- 
Vos pasiuntinybę Berne. Nuo 
1954 m. aktyvioje Lietuvos di£- 
lomatinėje tarnyboje. Išspaus
dintos jo kelios knygos vokiečiu 
kalba. Suredagavo anglų kalba 
knygą “Lit'hiuania”.

PASAKŲ KŪRĖJAS 
ANDERSENAS

Danų romanistas ir poetas 
Hansas Kristijonas Andersenas 
lietuviams daugiau pažįstamas iš 
jo pasakų, kurias į lietuvių kalbą 
Vertė J. Miglovara, A. Kriščiūkai- 
tis, P. Vileišis, S. Baltramaitis, J. 
Balčikonis, S. Cesūnas ir kt. Šie
met rugp. 4 d. sueina 100 m. nuo 
jo mirties. Jaunatvėje jis buvo 
kurpiaus dirbtuvėm mokinys. No
rėdamas patekti į teatrą, nuvyko 
į Kopenhagą. Vėliau keliavo po 
Europą. Pagarsėjo pasakomis, bet 
yra sukūręs ir eilėraščių, kelio
nės knygą, keletą fantastinių ko
medijų. BuVo gimęs 1805 nt bal. 
2 d., mirė 1875 m. rugp. 4, su
laukęs 70 m. amžiaus.

GARSIAUSIOS KNYGOS
Iš spaudos išėjo veikalas ‘‘Fa- 

mous Books: Great Writings in 
the His^nrv of C" ilizations”. Iš
leido Adams Paperback, Totowa, 
N. J. Kaina 2 dol. 95 et.

PASAULIO KALBOS
Pasaulyje kalbančių įvairiomis 

kalbomis yra tiek milijonų: kinų 
750, anglų 350, hindi 250, ispa
nų 220, rusų 145, arabų 130, in- 
donežų 130, vokiečių 110, .portu
galų 110, japonų 108, bengalų 
T00, prancūzų 80.

ŠVEDŲ OPERA MASKVOJE
Karališkoji švedų opera gastro

liavo Maskvoje ir nusivežė ten 
Wagnerio ‘‘Niebelungų žiedą”. 
Šis kolosalus Wagnerio kūrinys 
Maskvoje bųvO pastatytas pirmą 
kartą.

PROTEINAS K AVIŽŲ
Wisconsin universiteto che

mikas V. Youngs išrado būdą 
gauti proteiną iš avižų.

Filmų įvairumai
STASE SEMENIENE

Šuns žvilgsnis j žmones

Jauna filmų gaminimo bendrovė 
Mulberry Sųuarę Productions, įsi
kūrusi Dalias mieste, pastatė puikų 
filmą "BENJI”, lyg, sakytume, pa
gal Walt Disney sukirpimą. Su
traukta visa eilė žinomų vardų iš 
televizijos, kaip Peter Breck, Edgar 
Bucfianan, Christopher Connefly ir 
kiti. Tačiau, ' Beriji” žvaigždė yra 
premiją laimėjęs aktorius, drovu
mą nuslopinęs veteranas su šuniš
ku atsidavimu išvežęs visą filmą. 
Nujautėte? Jis yra šuo.

Svarbiausioji rolė atiteko Hig- 
ginsui, nukarusių ausų šuniukui, 
kuris laimėjo daug gyvuliams skir
tų premijų. Deja, jam teko nese
niai nusileisti moteriškai giminei, 
kai marga, kažkur iš alėjos atkly
dusi katė filme "Harry and Tohto’ 
nusinešė ant uodegos šių metų skir
tą Patsy premiją už geriausią vai- 
dyhą gyvulių pasauly.

Higgins yra gerai pažįstamas te
levizijos žiūrovams — per devyne
rius metus jis vaidino serijiniame 
"Petticoat Junction”.

Šitą gi filmą jis tiesiog monopo
lizuoja. Mes ir filmą stebime iš 
šuns taško — kaip pats Benji ma
to. O jis gudrus. J’s turi ir susida
ręs savo nuomonę ir pažiūras Į 
žmones, nuo mylimų draugų — 
vaikų Cindy ir Paųl ligi grupės ne
dorėlių — Jau palikusių jaunystės 
pėdsakus užnugary.

Mes sutinkame Benji ir stebime 
filmą, kaip jis pats mato, beslan- 
kiodamas apie Žmonių kojas. Todėl 
filmas daugiausia susuktas apie 18- 
20 colių nuo žemės taip, kad mes 
viską matome mūsų stebimo ir pa
milto šuniuko perspektyvoj. O Ben
ji yra ne tik žvaigždė, bet ir hero
jus.

Benji, miesto klajūnas, kasdien 
lanko draugus ir ieško gėrybių. Jo 
svajonė, kad porą gerų vaikučių 
"įsisūnytų” jį savo šeimoje. Ta
čiau vaikų tėvas, turtingas gydy
tojas, nekenčia Šunų lr nenori nė 
girdėti apie Benji.

Vargšas šunelis su savo drauge 
kalyte Fiffany susisuka pastogę 
sename name.

Ten jie randa grupę nusikaltėlių, 
kurie pagrobė daktaro vaikus ir 
laiko juos apleistame name. Čia ir 
pasirodo Benji herojiškumas —- pa
siryžimas šią žinią perduoti gydy
tojui, vaikų guvernantei ir net saū- 
gumo įstaigoms.

Tie momentai ir yra svarbiausi 
Benji — Higgins vaidyboje. Kai jo 
planai pavyksta — jis švyti paten
kinto džiaugsmu. O nepavykus, jis 
parodo liūdniausią, nelaimingo šuns 
vaizdą.

Benji draugė Fiffany momentais

bevelk pasigrobia visą žiūrovų dė
mesį. Balta, žavi pūdelių šeimos 
kalytė yra Benji romantiškoji pu
sė gražioje gamtoje — plačiose pie
vose, puikiai nufilmuotose, roman
tiškai muzikai tolumoje sklindant. 
Nepripažįstanti feminisčių keliamo 
triukšmo, Fiffany vis tripena pas
kui Benji bent pora žingsnių iš 
paskos.

"Benji'’ turi gerokai humoro. Fil
mas savo uždavinį, atrodo, atliko 
gerai — pilnas vaikiškų juokų, net
gi šiokio tokio laukiamo netikrumo, 
nuostabiom nuotraukom su bran
gintina žvaigžde — tikrai yra vai
kams gera pramoga ir poilsis, su
sirinkus iš dulkėtų vasaros miesto 
gatvių. Tačiau, jei kas laukia kaž
ko labai didžiai dramatiško, kokios 
svarbios minties, tai būtų šuns lo
jimas į mėnulį. Filmas visos šeimos 
maloniam pasigardžiavimui.

LEUKEMIJOS STUDIJOMS

JAV kovai su leukemija draugi
ja suteikė paramą 32 medicinos 
specialistams, kad jie gilintųsi į 
leukemijos studijas. Chicagoje dr. 
L. A. Falk, tyrinėtojas mikrobio
logijos departamente Šv. Luikb- 
Presbiterionų ligoninėje gauna 
tam reikalui 100,000 dol., o dr. 
Sandra Panem, virusų tyrinėtoja 
Chicagos universitete, leukemijos 
tyrimams gauna 31,000 dol.

M (RE ISTORIKAS BAIJ)WIN

Vienas žymiausių viduramžių 
laikotarpio istorikų prof M. W. 
Baldwin mirė, sulaukęs 72 m. 
amžiaus. Tarp jo veikalų pažy
mėtini— “History of Wes- 
tem Civilization”, “Christianity 
Through 13th Ctentury”. Pasku
tiniu metu buvo New Yotfko 
univ. profesorius.

Perskaitę “Draugą", duo 
kitę kitiems pasiskaityti

MAROUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS

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

3314 VVest 63rd Street 
Tel. PRospect 6-8998

Chicago, Illinois, «0«29

ĮSIGYKITE PATVARIA IR EKONOMIŠKĄ 
SUSISIEKIMUI PRIEMONĘ

Mes stengiamės duoti lietuviams geriausią patarnavimą 
ir geriausias pirkimo sąlygas.

Nuo $4,475.00

CHRYSLER CORDOBA 
1975 m. Sportinis, 

ekonomiškas 
2 durų Hardtop

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

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

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

WA6NER and S0N5
TYPEWRITERS, 

A D DIN G MACHINES 
AND CHEOKAVRITERS 

NAUJOS — NAUDOTOS 
Nuomoja, Parduoda, Taiso 

VlrS 50 metų patikimas jums 
patarnavimas

5610 S, Pulaski Rd., Chicago 
Phone — 581-4111

EKSKURSIJOS Į LIETUVA
Iš BOSTONO IR NEW YORKO
Kaina nuo $739.00
DAR YRA VIETŲ BIOSE GRUPĖSE

Rugsėjo 3 Lapkričio 21
Rugsėjo 18 Gruodžio 19

Prie šių grupių galima jungtis iš kitų miestų su papildomu mokesčiu;
pav. vykstantiems iš Chicagos $119.00

Clevelando $92.00
Detroito $81.00 daugiau

Patartina registruotis H anksto — vietų skaičius ribotas.

Dėl smulkesnių žinių kreipkitės |

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

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

Air fares subject to Government approval.

BALZEKAS MOTORS, 4030 S. Archer VI7-1515
Seniausias automobilių pardavėjas Chicagoje, 

gerbiamas virš 50 metų.

CRANE SAVINGS
AND LOAR ASSOCIATION

B. R. rlr.JiikIEWICZ, Prez.
2555 VVest 47th Street Tel. LA 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

VALANDOS: ŠEŠTAD. 9 v. r. iki 11 v. d. — Trečiad. uždaryta 
ANTRAD. ir PENKTAD, — » v. ryto iki 5 v. vak. 
PIRMAD. ir KETVIRTAD. — 9 v. r. iki t v. V.

BVa %
Mokamas už 1 m. 

certifikatus. 
Minimum $1,000

5¥«%
Mokamas už 
Investavimo 

sąskaitas
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 
........_ . . . Dividendai mokami kai 3 mėnesiai.

7¥<%
Mokamas ui 6 tu.

certifikatus.
Minimum $1,000
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Patariama būti šaltam, kaipi Taip yra gyvenime. Maloni
J r» a I-sivė urvllnin lrni vvsntni T "D Oi —ledas, bet toks patarimas galėjo 

būti paskelbtas tada, kada nebu
vo nei jokių Altų ar paprastų 
ir reorganizuotų bendruomenių. 
Šiais laikais, nepaisant vasara 
ar žiema, žmogus nebegali būti 
šaltas kaip ledas, žmogus užver
da kaip arbata, ir negali į jį 
įmesti ledų. O Šiaip jau žmogaus 
kūnas sudarytas iš sprogstamo
sios ir degamosios medžiagos, 
nepaisant, kad daktarai teigia, 
jog žmoguje labai daug vandens. 
Žmogus linkęs užsidegti, ir daug 
degamos medžiagos prilaiko šir
dis ir kraujas.

Vienas pateko Į valdybą, o ki
tas tuo pliaukšt ir užsidegė, kad 
tas patekėlis niekam tikęs- Pas
kui degimai, užsidegimai, užsi
liepsnojimai, kyla dūmai ir dul
kės, pataisymai ir atitaisymai, 
atsistatydinimai, patikslinimai, 
pamokymai. Kyla nuostabus 
karštis, nepaisant'žiema ar va
sara.

'Išlikti šaltam kaip ledas, tai 
tik senų bobučių patarimas. 
Šiais laikais šaltais neišlieka net 
tik rinkti ar nelinkti pirminin
kai, bet ir tie, kurie kviečia ba
lansuoti jausmus. Taip sakant, 
verda visi arbatą, kad šilta bū
tų, ir deda ledus, kad šalta bū
tų, deda cukrų, kad saldu būtų, 
o paskui citriną, kad kiek pa- 
rūkštėtų. ■

šilima užlieja, kai matai LB at
liekamus gražius darbus, ir šal
tas šiurpas nukrečia, kai jiems 
tiesiog už kaklo metamas ledas, 
kai jie už gerus darbus į kailį 
gauna; saldu darosi, kai demo
kratiškai lietuviai balsuoja,, ir 
tuoj pat kartu, kai kiti išsiren
ka be balsavimų, šilta darosi iš 
džiaugsmo, kai skaitai, jog išėjo 
nauja poezijos knyga, ir šalta 
darosi, kai skaitai, kad tik šim
tas jos teparduota; saldu daro
si, kai skaitai, kad jaunimas 
mokslus baigė ir gerai įsitaisė, 
ir kartu darosi, kai jo niekur 
lietuviškose ganyklose nebema
tyti. Ak, tiesiog karšta darosi, 
rodos, salė užsiliepsnos nuo 
karštos patriotinės prakalbos, ir 
šalta darosi, kai entuziastai pa
silieka namuose žolės piauti ar 
porčiuje gulėti demonstracijų 
prieš ruselį metu.

Prikalba visokių saldybių 
“Gimtajame Krašte”, o paskui 
vaikšto lyg niekur nieko, nerau 
donuoja, tiesiog šaltas kaip le
das.

Saldus kaip medus yra kalbė
jimas apie vienybę, ir jau nebe 
taip saldu, kai vardan vienybės 
kits kitam per pakaušį kerta. Ir 
taip šaltai, nemirksėdami, net 
saldu darosi.

Taigi vasaros metu, kad šil
čiau būtų paatostogauti, reikia

temperatūrą ir visuomeniniame 
gyvenime pakelti. Bet jeigu jau 
labai karšta, tai reikia rinkti į 
postus visuomenininkus, kurie 
būtų aprūpinti vėsintuvais. Pa
vyzdžiui, apie kandidatuojantį į 
kokį postą pridedamas ir apibū
dinimas: kandidatas yra toks ir 
toks, aprūpintas pas Grodinską 
pirktu “erkandišen”, visada iš
liks šaltas kaip ledas.

Žodžiu, karštomis vasaromis 
ir karštomis visuomeninės veik
los dienomis ieškokime ledau- 
nių, bet jei kur kokia veikla už
šąla, jai sušildyti reikia užsiun
dyti slapyvardininkų brigadą, 
kuri ne tik ledus, bet ir akmenis 
išjudintų. Tačiau šie reikalai 
dar nėra gyvybiniai, kaip ten 
kokie kapinių reikalai, svarbiau
sia dabar surasti kandidatus į 
visus postus šaltus kaip ledas.

“Jaunuolis vis klausia tėvų: 
"O ką aš gausiu iš lietuvišku
mo?” Ir tėveliai dar vis atsako: 
“Lietuvių kalba yra graži, ji 
naudinga lingvistikoje, lietuvių 
tauta galinga, o lietuvaitės yra 
nepaprastos gražuolės”. Tokie 
atsakymai kenkia išeivijos lie* 
tuviams”.

> Linas Kojelis,
"Akademinės Prošvaistės”

DRĄSŪS ŠUNŲ MYLĖTOJOS
VEIKSMAI

Automobiliu važiuodama 
per juodžių kvartalą, pamačiusi 
bėgantį benamį šunelį, ji rizi
kuoja išlipti iš automobilio, pa
sivyti gyvulėlį ir jį pavaišinti. 

A. Nakas

ŽMOGUS APGAVO
KVAILĄ JAUTI

i

“Kai, durdamas raudoną sku
durą, bulius parklumpa, skam
bus džiaugsmo juokas veržiasi 
iš žiūrovų. Mat, protingas žmo
gus apgavo kvailą jautį”.

R. Spalis

JEI PASAULI VALDYTŲ 
MOTERYS

Jei pasaulį valdytų ir kontro
liuotų moterys, nebūtų jokių ka
rų, jos pirma pačios viena kitą 
išsimuštų”.

Pasaulio moterų konferencijai 
Meksikoje dalyvavo iš 123 kraš
tų moterys, pirmininkavo vyras, 
Meksikos vyr. prokuroras, bet 
moterys susimušė.

“Chicago Tribūne”

MOKSLAS IR LAIKAS

Anglijos šunų dresiruotoja 
Barbara Woodhouse sako: “Aš 
galiu išdresiruoti bet kokį šunį 
per penketą minučių, šuns savi
ninką pralavirĄi reikia daugiau 

■ laiko.
^‘Readers Digest” 1975, birželis

KOMUNTTITŲ GIMINE

MOTERIŠKI VASAROS VARGAI
Šioj šaly medaus ir pieno 
Man likimas kietas,
Kad įtilpčiau į bikini, 
Reik laikytis dietos.
Kur tiktai akis nukreipsi, 
Viskas kepta, virta...
Linijas kaip išlaikyti,
Jei valia netvirta?

Kyla svoris, net užuodus 
Šviežio maisto kvapą... 
Draugės kremta šokoladą, 
Aš — salotos lapą.

Nesaugu net pas kaimynę 
Šiandien koją kelti,
Jei kalorijų lentelės 
Stengies nesuvelti.
Tuoj ant stalo tortai, kumpiai, 
Reik mylėti svečią —

O aš vargšė auginuosi
Sau pagurklį trečią.

Užsimerksiu, nusisuksiu
Ir laikysiuos dietų, 
Neragausiu daugiau nieko — 
Lauksiu iki pietų.

— Californijos teisėja Noel 
Connen suspenduota, kad, by
las spręsdama, posėdžių metu 
laikė ant kelių čiuvava veislės 
šunelį.

— Amerikoje yra šunų kapi
nių, Anglijoj Slaumore mieste
lyje įsikūrė šunų graborius ir 
krematoriumas.

— Moterų laimėjimas. Mote
rys kovoje už išsilaisvinimą pa
siekė naujų laimėjimų. Caroline 
Svendsen, 34 m„ iš Nevados, no
ri tapt boksininke. Jos menedže
ris Walker ieško kitos moters, 
kuri sutiktų muštis ir taip iš
keltų moterų garbę.

KVEBEKAS IR KANADIEČIO PUSRYČIAI
Gary Lautens Toronto dien

raštyje "Star” džiaugiasi, būda
mas kanadiečiu. Esą, tik vienas 
malonumas, atsikėlus ankstų 
rytą, sužinoti, kad Kvebeko pro
vincijoj įvyko kokia nors nauja 
krizė, naujas skandalas ar ka
tastrofa-

Faktiškai, girdi, tokia žinia 
tai __ kaip naujas patiekalas
prie kanadiškų pusryčių. Jeigu 
tu, žmogau, pasidėjai rytmetį 
ant stalo stiklinę orandžių džiu- 

I so, vieną - kitą riekutę toasto, 
'kavos, na, ir dar — balansuoto 
maisto paįvairinimui — čia pat 
tavęs belaukiąs naujas patieka
las — šviežia kokia nors Kvebe
ko nelaimė.

Vienai tokiai žiniai pasenus, 
atsirandanti kita. O jų — viso
kiausių: tai kokia nors “labor 
korupcija”, nelegalus streikas, 
riaušės uosto dokuose, didelė

1ht Old

SPYGLIŠKAI PRIEŠ 
ŠIMTĄ METŲ

Aš liežuvį savo prarysiu

“Regėjau vieną senį, kurs, 
triaukš-triaukš tokius sukorius 
bevalgydamas, prarijo savo du 
dančiu. Likusįjį šmotelį brink 

' pametė ant stalo ir tarė: “Kad 
jūs prapultumėt; aš ir liežuvį 
savo prarysiu ne vien tik dan
tis”.

Velnias
— “Ar matei moteriškę gir

tą?” šis atsakė: “Mačiau”. — 
“Žinok tikrai, jog tai yra gy
vas velnias”. M. Valančius

PIENO VONIOS
“Valstėčių Laikraštis” rašo:l Čiapajevo kolūkio žemdirbiai 
“Kam priimtinos pušų, kam jau įvertino besaikį P. Rybako-

I purvo vonios, o veršiams labiau-| vo dosnumą — atėmė iš jo pir-
II šiai tinka pieno vonios. Ir ne 

kokio ten atlikusio, o šviežio. 
Taip bent galėtų paaiškinti Za
rasų rajono Čiapajevo kolūkio 
buvęs pirmininkas P. Rybako
vas ir Zarasų paukštininkystės 
tarybinio ūkio direktorė A. 
Nikštelienė.

Paukštininkystės ūkyje jau ir 
pernai šviežio pieno nešykštėta. 
Juodu ant balto ataskaitų po
pieriaus parašyta, kad per ket
virtį veršiui sugirdyta po 790 
kg pieno, šių metų pradžioje 
ūkio vadovai pademonstravo 
dar didesnį dosnumą — išrašė 
dienai po 15 litrų šviežio pieno.

Sakoma, kad veršis neturi sai- 
*ko, geria, kiek jam duodi. Bet 
tiek, kiek pieno kiekvienam ver
šiui skyrė Čiapajevo kolūkio va
dovai, netgi besočiai nepajėgs 
sugerti. Po 20 litrų per dieną! 
Čia jau, matyt, ne tik atsigėri- 

I mui, bet ir pieno vonioms už
tektų...

Užtektų, jeigu to pieno iš tik
rųjų būtų. Ogi jo nebuvo tiek

mininko kėdę. O Zarasų paukš
tininkystės tarybinio ūkio di
rektorės veiklą papeikė”.

Po Čekoslovakijos okupacijos 
komunistai vykdė narių "valy
mą”. Viena sena čigonė buvo at
vesta pas komisarą, kuris pa
klausė:

— Nuo kada esi partijoje?
— Daug metų drauge komi

sare.
— Ir tavo tėvas?
— Taip, ir mano senelis ir 

prosenelis, visi buvo nariai-
— Klausyk, meluoji — tais 

laikais dar nebuvo kompartijos.
— Bet tai nesudaro gi jokio 

skirtumo, — atsakė čigonė, — 
mūsų giminė visą laiką vogė.

K.
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Laimingas tas, kas neturi ko pasa
kyti ir niekas neverčia jo kalbėti.

Deja, žmogus nėra nei ak
muo, nei vilkas, nei velnias.

Pr. Visvydas

t

Pienas iš popierio
L. Vorobjovo pieš.

GREITAS VEŽIKAS
Įkaušęs vyras įsėdo taksin ir 

šūktelėjo: “Vežk mane ir Val- 
dorfo viešbutį!” — "Tamsta jau 
dabar esate priešais tą viešbu
tį”, aiškino jam šoferis. “Gerai, 
labai gerai”, suniurnėjo įkau
šėlis, “bet kitą kartą nevažiuok 
taip greit”.

NAUJAS VYSKUPAS

— Argentinos lietuvių kata
likų laikraštyje "Laikas” 1975 
m. balandžio 23 d. Nr. 572 rašo: 
“vysk. Juozas Brizgys”... Ligi 
šiol turėjome tik vysk. Vincen
tą Brizgi.

SOLISTES ĮVERTINIMAS
— Solistės balso rūšį sunku 

apibūdinti. Nenuostabu, kad 
Audronei ne visai pavyko Mo
zarto dainas interpretuoti.

Gal labiausiai pergyveno nuo- . , _ , ... t „
vargį pati solistė, kurios veide Jau dau^' kad Za’
koncerto metu nesimatė gied- rasų Paukstmmkystes tarybi- 
resnės šypsenos. I "^me ūkyje per nepilnus ketu-

Antanas Nakas' ™ “1US ver".. sugir- 
"Dirva” Nr 51 dyta 61 tona pieno' Deslmtlmls 

tonų pieno supenėta ir Čiapaje
vo kolūkyje. Kiek tie veršeliai, 
iš tikro gavo pieno, dabar nie
kas negali pasakyti. Nebent pa
tys veršiai. Bet, kaip žinia, ver
šis veršiu ir lieka — nesiskun
džia.

SKYRYBŲ ADVOKATO 
SKELBIMAS

“Skyrybas garantuoju, būsi 
patenkintas, arba žmoną gausi 
atgal"

PADĖKA
Dievuli, kokią aš laiminga. 
Man nieko daugiau pasaulyje nestinga! 
“Draugas” mano kūrybą spausdina 
Ir už ją niekas prie manęs dar nesikabina. 
Tai ko gi daugiau man norėti, 
Galiu tik pati sau palinkėti, 
Kad mūza dažniau mane lankytų 
Ir dar “neišlaisvintas” ma.n protelis lengvai rašytų, 
Kad “poemas” rašant pietūs neprisviltų 
Ir vyras iš darbo grįžęs kailin neįpiltų. 
Jei premijos ir nelaimėsiu, 
Bet džiaugsmo daug turėsiu 
šeima, giminės apie mano “raštus” žinos 
Ir 'man nemirus užrašys ant antkapio lentos: 
“Čia guli rašytoja meišgarsėjus,
Bet daug rašius, popieriaus sugadintos, rašalo išliejus”. 
Atleiskit, kad .nepadėkojau Jums anksčiau, 
Sunkiai ir ilgai aš sirgau, 
norėjau vyrą laimingu našliu padaryti, 
Bet vargšui nepavyko manim atsikratyti.
Dangaus vartus būt šv. Petras man plačiai atidaręs
Ir dar linksmai uždainavęs: .
“Štai, ateina vargšė žmona
Palikusi kitai savo Joną, 
Bet jos Jonas kitos negavus 
Ir paskutinius plaukus nuo plinkainčios galvos rauna!” 

K. Ačiama.
Gardens City

—- Ne kuolus tašome ant bro
lio tautiečio galvos, bet atomą 
skaldome. "Dirva”

— Šunys ir katės apsups Vio
letą ir sveikins ją kaip sesę.

Antanas Nakas

Idealios Bendruomenės su
kurti neįmanoma, nes mes pa
tys nesame idealūs.

Dr. A. Butkus

— Sakom, Hitleris yra nuga
lėtas, bet jo sudarytos su Sta
linu sutartis pripažįstam galio
jančiomis. Dr. P. Vileišis

— Kas Lietuvoj nežino, kad 
mokslų akademijos prezidentas 
laiko karvę, o jo žmona turguje 
prekiauja pienu. Juk jo alga 
— 1,500 per mėnesį.

Salomas J osmanas

apgavystė, milijoninis apiplėši
mas, susišaudymas gatvėse, pa
dirbtų pinigų nauja banga pro
vincijos ribose, kitas įsiliepsno- 
jimas olimpinių žaidynių ruošoj, 
pašto tarnautojų beveik niekad 
neužbaigiamas streikas, keletas 
tuzinų suimtų, kaip paskolų da- 
vinėjimo plėšikų, falšyvos mė
sos prekyba ir t. t.

Kas buvo ir kiek nebuvo tų 
įvykių Kvebeko provincijoj, mes, 
kanadiečiai, girdi, žinome, kad 
jų nepritruks ir ateityje.

Jeigu, esą, palygintume Onta
rio ar kitos kurios Kanados pro
vincijos įvykius, paskelbtus 
dienraščių kur nors 67 puslapy, 
tai būtų tik įvykėliai, kai Kve
bekas visuomet pirmuosiuose 
puslapiuose skardenas).

Anksčiau, girdi, keletą įvykių 
Kvebeke suminėjom. bet tai, toli 
gražu, ne viskas; juk mums ži
nomi Montrealio deficitai, Kve
beko aerodrome tonos sulaikytų 
narkotikų, kurių spekuliacijoj ir 
paskleidime dalyvavę net kele
tas desė'kų aerodromų tarnau
tojų ir t. t.

Ačiū Kvebekui, pagaminan
čiam impozantiškesnių įvykių- 
Todėl dabar Kanadoj seksas ir 
pornografiniai įvykiai tik pasku- 
tiniausioj vietoj. Be Kvebeko, 
esą, būtų pilkas gyvenimas Ka
nadoj.

ARCHEOLOGAS 
GERIAUSIAS VYRAS

■— Kaip jums patiktų vedy
bos su archeologu? — buvo pa
klausta detektyvinių istorijų 
rašytoja Dame Agatha Chris- 
tie.

— Archeologas yra geriausias 
vyras vedyboms kiekvienai mo
teriai. žmonos amžiui didėjant, 
vyras archeologas vis labiau ir 
labiau interesuojasi ir domisi 
žmona. — atsakė rašytoja.

KAZIN, AR JIEMS BŪTŲ
SVEIKIAU?

s»

“Tiesiog kyla ūpas iš vietos 
nueiti prie baro, užsakyti taure
lę ir iki dugno išlenkti už visų 
šokėjų ir jų tėvelių sveikatą.”

Pr. V., “Draugas” 1975.VI.21

— Ne, čia ne nauja mada. Aš 
pamečiau laikrodį.

IR DAR NAUJIENA
“Nuogų kelių Paryžiuje jau 

nebematyti. Sijonai ir suknelės 
dėvimos žemiau kelių arba per 
vidurį kelio”.

pr. alš.

RIEBULIAI IEŠKOS 
LYGYBES

Chicago “Sun-Times” P. No- 
bile rašo, kad reikia susirūpinti 
ieškoti lygių teisių nutukusiems 
riebuliams vyrams ir moterims. 
Tie žmonės dėl savo nutukimo 
ir didelio svorio daug kur dis
kriminuojami.

— Madride naktiniame klube 
šokėjos lyg arklio galvos, ir vy
rai neūžaugos. R. Spalis

— Kainos iš tikrųjų nekyla. 
Pavyzdžiui, tą automobilį, kuris 
prieš penkerius metus kainavo 
2,500 dolerių, ir dabar gali už 
2,500 dolerių nupirkti.

— Tiesa niekados neįžeidžia, 
jeigu tau nepasitaiko tiesiai į 
akis jos pasakyti už save dides
niam. “The Times” Hammond

I. Kairienė, 
“Moteris”, Nr. S, 1975

PRAŠYMO VERTE

— Mama, krykštė jaunoji nuo
taka, — Povilas tiesiog nuosta
bus! Jis man duoda viską, ko 
tik prašau.

— Tatai tik rodo, dukrele, 
jog tu dar pakankamai nepra
šei, — pastebėjo motina.

MINTYS PRAKALBOMS 
PAGERINTI

— Vairuotojas yra saugesnis, 
kada kelias yra sausas, o ke
lias yra saugesnis, kai vairuo
tojas yra sausas.

* * •
— Jeigu Chruščiovas būtų 

dėvėjęs ilgus aulinius batus, 
jam būtų buvę sunkiau juos nu
siauti Jungtinių Tautų posėdy
je. I

Dwbą mmi rytoj y*::r** .
z A TARABI1DOS p

-rtitfr.................................-s .y., ii 

Taip okupuotos Lietuvos spauda vaizduoja sandėlių paruošimą laukiant 
naujo derliaus.

♦ * •
— Šio krašto moterys bando 

pasislėpti vyriškose kelnėse.
• * •

— Skirtumas susižiedavimo 
ir vedybų yra toks, kaip pirki
mas sėklų iš paveikslo, bet neži
nai, kas išaugs.

• # •
— Žmogus, kai jį ištinka ne

laimė, tai jis kaltina likimą, bet 
jei ką nors laimi, tai nuopelnus 
sau priskiria.

• * •
— Meilė yra kaip grybas: tu 

nieko nežinai apie ją tol, kol bū
na per vėlu.

• * •
— Pašto patarnavimas yra 

taip pablogėjęs, kad prez, For
das gauna laiškų, dar adresuo
tų kongresmanui Fordui.

*
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