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Siame numery
Kūno dalių tvarkymo atstovai.
Pokalbis su kun. dr. V. Rimšeliu, MIC,
ryšium su arkivysk. J. Matulaičio
mirties sukaktim ir jo minėjimu
Chicagoje.
Danguolės Sadūna tės eilėraščiai.
Amerikos graf kos trisdešimtmeč’o
paroda: pokalbis su dail.
Romu Viesulu.
Jono Dovydaičio tarybinis romanas.
Jaunieji menininkai Jaunimo
centre, Chicagoje.

—

LAUKIAME ŠVENTOJO
Pokalbis su kun. dr, Viktoru Rimšeliu, MIC, arkivyskupo Jurgio Matulaičio mirties 50 metų
sukakčiai sausio 27 d. artėjant ir jo minėjimui sausio 22—23 d. ruošiantis
— Oficialiais šventaisiais lig šiol
lietuvių tauta nelabai galime pa
sauliui pasigirti: kone vienintelis šv.
Kazimieras. Sakykit, negi tie lietu
viai iš tikrųjų tokie nešventi, ačia lėmė kurios nors kitos priežas
tys?.
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naujinuęs ir šv. Sostą apgavęs. Girdi,
buvęs įkurtas Stanislovo Papczynskio lenkiškas ordinas, o jį arkivysk.
Jurgis neteisėtai padaręs marijonų
vienuolija, kuri apgaulingai turinti
visas senojo ordino bažnytines pri
vilegijas. Visiems tokiems ir pana
šiems kaltinimams reikia duoti at
sakymus ir paaiškinimus.

kunigai, nemokėdami ir nesisteng
—Kaip ir kokiu būdu tikimasi
dami išmokti lietuvių kalbos, lietu
tas kliūtis nugalėti? Ir ar yra vilties
vius tik lenkino, o ne krikščionino.
šios dienos gyviesiems tos džiaugs
Jeigu augalams ir gyvuliams reikia
mingos valandos sulaukti?
sveiko klimato, tai dar daugiau rei
— Kaip civilinėse bylose yra tei
kia žmogui sveiko krikščioniško kli
sėjai
ir advokatai —gynėjai ir kal
mato ir dvasinės aplinkos, kad galė
tintojai,
taip ir čia yra gynėjai, ku
— Teisingai,
tikrų
lietuvių, tų išaugti jame šventa krikščioniš
rie bylą gina. Visi priekaištai arkiv.
ka asmenybė.
Bažnyčios paskelbtų šventaisiais,
Jurgio beatifikacijos byloje yra leng
Šventieji yra krikščioniškos kul
mes neturime. Net ir Šv. Kazimiero
vai atremiami ir kartais net jo mo
kanonizacijos byla laikoma neuž tūros gražiausi žiedai. Kai tų žiedų
ralinę asmenybę daugiau išryškina
baigta, nes Vatikano archyvuose ne Lietuvoje pradėjo atsirasti, tai jiems
ir Kristaus mokslo šviesoje labiau
randama tos bylos dokumentų. Ka pasirodyti Bažnyčios viešumoje ne
nušviečia.
nonizacijos byla iš krikščionio ne buvo atvirų kelių. Lietuvos poli
Sunku pasakyti, ar mes susilauk
pida: o šventojo, tik ištyrus krikš tinės nesėkmės trukdė ir trukdo
sime arkiv. Jurgio paskelbimo palai
čioniškų dorybių herojiškumą, at mūsų šventųjų kanonizacijų by
mintuoju. Jeigu jis būtų buvęs ita
randama, kad jo gyvenimas buvo las.
las ir tokio matulaitiško gyvenimo,
šventas. Todėl tokj gyvenimą Šv.
Nuo XVII šimtmečio ėjo garsas
tai gal jau jis būtų buvęs paskelb
Tėvas visai Bažnyčiai paskelbia pa apie vyskupo Merkelio Giedraičio,
tas II Vatikano moderniuoju šven
vyzdžiu, o patj šventąjį vertą gerb šventą gyvenimą. 1900 m. Jungti-'
tuoju.
ti altorių garbe. Be abejo, yra ne nių Amerikos Valstybių lietuviai'
Raštu vertimai į lotynų ar italų
suskaitoma daugybė šventųjų, ku kreipėsi į Šv. Tėvą Leoną XIII, kad
kalbas ir paskui jų išspausdinimas
rie niekad nebus kanonizuoti. Ka Giedraitis ir jėzuitas Andrius Ruda
Į užima daug laiko ir daug kaštuoja.
Kūno dalių tvarkymo atstovai
nonizuotieji šventieji ne visada yra mina būtų įtraukti į šventųjų
! Bet man atrodo, kad šių dienų gydidesni šventieji už tuos, kurių kaičių. 1909 m. iškilmingai buvo
! vieji dar susilauks arkiv. Jurgio paPaycrgtos Lietuvos prozoje ir saldainius, o tau, tiesą pasa vardai šiame pasaulyje gal niekad ttžymėta Giedraičio 300 metų mirj skelbimo palaimintuoju.
šiuo metu išryškėjo tam tikra siu kius, reikėjo pinigų. Taip. pinigai nebus atskleisti.
ies sukaktis Žemaičių ' vyskupižetinė mada. Gal tai tik atsitikti būtų smarkiai pravertę: juk užKanonizuo'i Šventieji yra tie ’os bažnyčiose. Nuo XVII šimtme
— Kuo ir kaip galėtų ar negalė
’m mė*:, k ric gyvenime sukūrė apie čio žemaičiai laikė Žagarės Barborą
numas, bet iau trečiame romane lirbdavai n? pr davgburia
tų prie bylos proceso pagreitinimo
iš eilės aprašomas gydytojo gyve didžiąją jų dalį išleisdavai mais save dvasini sąjūdį pagal Kristaus šventąja. 1755 m apie jos šventą
prisidėti lietuviškoji visuomenė ir
tui. Ne kažin kas likdavo.
Kai Evangeliją. Taip sakant, jie pajudi gyvenimą plačiai Romon pranešė
nimas.
pavieniai asmenys?
reikėdavo pirkti kokį nors daik no gyvenime vandenis, kurių ban Žemaičių vyskupas Antanas Tiške
Prozininkas Romualdas Lan tą, sukdavai galvą, kaip juos su
— Man regis, kad lietuviškoji vi
gavimas nesibaigia po jų mirties. vičius. Tai ir viskas, kas padaryta.
kauskas chirurgus yra sąmojin
suomenė pirmiausia pati turėtų
krapštyti. Ir vis dėlto apsiriboda
Mes lietuviai turime šventųjų, Nei Žagarės Barborai, nei vysk.
gai pavadinęs kūno dalių tvar
daugiau susipažinti su arkiv. Jurgio
vai tik alga”.
bet jų gyvenimas nėra pasiekęs Merkeliui Giedraičiui palaimintai
kymo
atstovais.
Pridėję prie
gyvenimu, su nepaprastai aukšta
bažnytinio forumo aikštės, kur vi siais paskelbti bylų niekas pagal
Mykolo Sluckio chirurgas Ne
bendro vaizdo 1975 m. išeivijoje
suotinės Bažnyčios tikintieji galėtų Bažnyčios kanonus nepradėjo. O rei-: Arkivyskupas Jurgis Matulaitis tuo laikotarpiu, kada jis buvo Vilr.aus vys- moraline asmenybe ir paskui už
pasirodžiusio Eduardo Cinzo ro rimantas štai kaip apibūdina gy
megzti su juo dvasinį ryšį. Gal ir
pamatyti ir susižavėti to gyvenimo kia, kad kas nors tokias bylas Ro- kupas
mano “Raudonojo arklio vasa dytojų būklę perkimštose, įrengine
moderniai kam nors skambės,
kaip Stasys Šal- n.oje pradėtų ir paskui jas vestų.
ra” chirurgą Dogenį, nuspręsime, mų stokojančiose ligoninėse: “O
bet
man atrodo, jog lietuviškoji vi
evdvtoias Nakti ODeraves die- kauskis’ Pranas Dovydaitis, vyskuLietuva, neturėdama savo bažny bažnyčiose lenkai su lietuviais susi- Kristaus garbės amžinąją karalystę,
kankiniai
kad kūno dalių tvarkytojų profe gyaytojas... .Nakų operavęs, die
tinės provincijos, neturėjo iki 1926 mušdavo. Taigi aišku, kad tik patys — nei lenkiškoji karalystė, nei rusų suomenė turėtų ir galėtų sukelti
sija mūsuose atsidūrė pagarbaus ną vėl operuoji, vėl tvarstai. Ka
vyskupai Mečislovas Reinys, Vincas m. nė savo episkopato, kuris galėtų lietuviai kanonizacijų bylas gali pra komunistinė imperija, bet jos gali maldos sąjūdį ryšium su arkiv. Jur
vos puodelio tau neatneš atsigai
dėmesio centre.
Borisevičius, galima sakyti, yra autoritetingai tos rūšies klausimus dėti ir jas toliau vesti. Mūsų vys užstoti kelius į šios žemės Bažnyčios gio byla. Kai visuomenė pažins, ko
vinti, grūskis bufete į eilę dre
kia tai yra arkiv. Jurgio asmenybė,
V. Sirijos Giros romane “Bė
altorių garbę.
bančiom rankom, ką tik išgel- šventos asmenybės, bet mažai kam Vatikano kurijoje kelti. O lenkai, kupai tuose reikaluose laisvę turėjo
gimas nuo šešėlio” iškyla tragiška bėjusiom ar praradusiom žmo žinomos.
kaip iš istorinių duomenų matome, labai trumpai — tik nuo 1926 metų
Išvada yra tokia: jei nebus Lie tai tada atsiras ir noras kreiptis į
gydytojo Luko Kaupelio dalia.
Mes neturime kanonizuotų šven apie lietuvius kalbėjo tik kaip apie iki 1940.
tuvos vyskupų, nebus lietuvių, ku Dievą ir prašyti Dievo Tarno užta
gų”.
Stambiame Mykolo Sluckio ro
tųjų visų pirma dėl to, kad mes pagonis. Lenkų vyskupai, nuo ku
Man atrodo, kad mes dabar gy- rie galėtų čia žemėje už lietuvius rimo visuose savo reikaluose. Tasai
V. Sirijos Giros daktaras kole priėmėme krikščionybę labai vėlai. rių Lietuvos Bažnyčios likimas ir vename Lietuvos periodą, apie kurį t Šventuosius kalbėti Romoje, tai jau žmonių santykis su švento gyveni
mane “Saulė vakarop” narplio
mo jau iškeliavusiu iš šio pasaulio
užtvindė Šiemet sukanka 590 metų nuo Lie pažanga priklausė, apie lietuvius istorikai kada nors galės pasakyti, svetimi už mus nekalbės.
jama psichologiškai etiškai su gai sako: “Mediciną
žmogumi
ir yra visos bylos pagrin
moterys.
Tauriausioji
profesija
raizgyta chirurgo Vinco Nari
tuvos krikšto. Apie šį krikštą is Romos kurijoje geru žodžiu neatsi kad tai buvo laikotarpis, panašus į
das.
Be
šventumo garso žmonė
manto kasdienybė. Romualdo femrnizavosi, o juk, tiesą sakant, torijoje galime atrasti visokių ne liepdavo. Jiems visai nerūpėjo, kad krikščionių pirmąjį šimtmetį. Tai
— O kokios pagrindinės kliūtys
Lankausko spontaniškame
ro kiekvienam malonu, kai moteris aiškių dalykų. Jeigu buvo krikšti lietuvis būtų paskelbtas šventuoju. yra iš Lietuvos nepriklausomybės ir yra arkv. Jurgio Matulaičio palai se nėra sėkmingos nė vienos bylos.
mane “Prisiminimai po vidur įpila kavos, o ne pulpuoja kepe jamos minios žmonių tik vandens Jeigu koks šventasis gali būti, tai laisvės dienų atėjęs lietuvių šven mintuoju, o vėliau ir šventuoju pa
— Kaip žinome, mirusio arki
nakčio”
tikrai
pagaunančiai nis”.
apšlakstymu, tai pradžioje gal nė lenkų liaudis apie jį žinos kaip apie tųjų augimo ir brendimo metas, skelbimo byloje?
vyskupo
Jurgio Matulaičio palaikai
vaizduojamas chirurgo Vytauto
vienas to vandens lašo nė negavo. lenką. Prisimenu, kaip Švenčionių nors mes, būdami tiems tautos įvy
Romanas yra fikcija, tačiau jo
—
Noriu
pastebėti,
kad
arkivys

ilsisi Marijampolės bažnyčioje. Gal
kiams labai arti, Dievo apvaizdos
Aimino nuopolis.
epiškame plote iškyla autentiškos Po krikšto bent per du šimtu metų turguje dvi moterys ginčijosi, ar šv.
žmonės nieko nebuvo išmokę, kas Pranciškus yra lenkas ar lietuvis. O . kelių gal ir nepastebime. Mūsų kupo Jurgio Matulaičio palaimin turite kokių patikimų žinių apie
Šių romanų gydytojai savo gyvenimo nuotaikos. Minėtuose
skelbiama Kristaus moksle. Lenkai dėl Šv. Kazimiero tautybės Vilniaus j šventiesiems niekas neužstos kelių į tuoju paskelbimo byla vyksta sėk tai, kaip reiškiasi žmonių pamal
charakterių bruožais
maždaug veikaluose, kadangi jie turi rea
mingai. Pagrindinė kliūtis yra ta, dumas į arkivyskupą ateistinėje opanašūs. Profesiškai jie yra ga listinį ir šiuolaikinį pagrindą, aiš
kad visa Lietuva yra už geležinės kupacijoje?
būs vyrai, jautrūs žmonių kan kiai parodoma gana apkiautusi
uždangos, ir nei vyskupas, nei ti
— Arkivyskupo Jurgio kūnas i?
čioms, atidūs gyvenimo ir savo gydytojų būklė Lietuvoje. Gydy
kintieji toje byloje beveik niekuo ne
Kauno
katedros požemio į Marijam
jo Ego stebėtojai, tačiau nelai tojai yra skriaudžiami finansiš
gali prisidėti.
polės
bažnyčią
buvo perkeltas 1934
kai,
nežiūrint
jų
įdėto
triūso
ir
mingi šeimos dalykuose. Gyvena
Bažnyčios šventaisiais metais Ro m. spalio 24 d. Nuo tada prie jo
jie atsiskyrę arba skiriasi su laiko į mokslą, nežiūrint pasi
moje girdėjau penkių lenkt} vysku sarkofago tikintiqi kasdien rinkda
žmonomis, tačiau turi nepaprastą šventimo darbe.
pų pokalbį, kai jie tarėsi, kuri len vosi pasimelsti. Kai kurie sakė, jog
pasisekimą moterų tarpe. Jų ap
O kodėl? Sunku tiksliai atsa
kiškoji byla yra sėkmingesnė ir ką gavę daug malonių per jo užtarimą.
linkoje, net klinikų patalpose, kyti: sovietija gi yra sukaustyta
reikia daryti, kad šventaisiais me Mačiau ant sarkofago įrėmuotą pa
gausiai pilstomas alkoholis. Kas kvailiausiais potvarkiais. Galima
tais būni paskelbtas vienas ar kitas
dėkos lapelį, ant kurio buvo užra
būdinga, medikai atvirai reiškia spėti, kad nesiskaitymas su dak
palaimintuoju. O iš Lietuvos mūsų
šyta, jog čia nepagydomas ligonis
kritiką dabartinėms sąlygoms taro profesija rišasi su hierarchi
vyskupai panašių žygių negali pa
pasveikes.Gimnazistai ir gimnazis
daryti.
Lietuvos medicinoje. Pailiustruo niu bokštu, kuriame pirme
tės eidavo prie jo karsto melstis
Lietuvoje nebuvo galima net liu prieš egzaminus. Visą laiką ant
kime keliais pavyzdžiais.
nybę ir privilegijas gauna ideolo
dininkų apklausinėti. Liudininkai sarkofago degdavo žvakės ir vis bū
Žmonos suerzintas, Lankaus ginis — propagandinis aparatas,
apie arkivyskupo Jurgio gyvenimą davo padėta gražių gėlių.
karininkija,
ko chirurgas Alminas trokšta iš vadovaujančioji
buvo apklausinėjami laisvajame Va
Dabar taip pat reiškiasi toks žmo
tarybiškai
gerti. Atidaręs spintelę, pamato saugumo kumščiai,
karų pasaulyje. Be to, bylos eigą
nių
pamaldumas. * Tik renkasi
ir
gamy
apsunkina lenkų grupė, kuri atran
išrikiuotus net šešis neatkimštus uolūs menininkai
daugiau
maldininkų, yra daugiau
da ir dabar, jog arkivysk. Jurgis bu
konjako butelius;
samprotauja bos pirmūnai. Šiaip eilinis darbš
žvakių ir daugiau gėlių ant sarko
vo kaltas, kad buvo lietuvis, šv. Sos
(antruoju asmeniu rašoma mo tus gydytojas eilinėje ligoninėje
fago. Žmonės Lietuvoje arkivysk
tui rašomi skundai, kuriuos reikia
Jurgi vadina “mūsų šventuoju”.
nologo forma): “Visi padovano lieka nustumtas į žemą ekono
atremti ir išaiškinti. Lenkijoje yra
minę
pakopą.
Yra daug pagijimų, apie kuriuos
ti pacientų, norėjusių tokiu būdu
■ tokie stanislovitai, kurie arkivysk.
betgi dėl religinės priespaudos neatsidėkoti už grąžintą
sveikatą
Grožinė proza apie tai tylėti Lietuvių tautos Šventove Vilniaus katedra tais laikais, kada jos vyskupu buvo arkivysk. Jurgis Matulaitis. Dabar- Į Jurgį kaltina, jog jis pagadinęs ma, Pr. EI
Jrijonų vienuoliją, klastingai ją at-j
{Nukelaa į 2 gsLl
tYCBtavt okupantų paverst* dailia galerija it koncertų galo,
X-X Ne vienas nešdavo gėrimus Į negali.

Kertine parašte
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Laukiagie šventojo
Važinėjant po Lenkiją, atrasi,
; kad arkiv. Jurgio daug kur būta ir
salime gauti gydytojų liudijimu daug gero n&Sklaę- '*pač' '- lėnŠtėnturho gaišo sąj^lis.inwnėse«v/š
kų marijonams. Lenkai marijonai
auga ir auga.
taip pat nori. kad arkiv. Jurgis bū
— Palaimintuoju ar Šventuoju tų paskelbtas Šventuoju, bet np▼iena iš paskelbimo sąlygų (bene ras norui yra nelygus. Yra marijo
pati svariausioji) yra stebuklai- Ar nų dar dvi kitos beatifikacijos by
buvo ir ar šiuo metu
V tokie stebule- los —1 senojo ordino steigėjo Sta
lai įvyksta besišaukiantiems arkv. nislovo Papczynskio ir Kazimieroį
jargįo Matulaičio pagalbos bei už Wyszvnskio, kuris mirė Portugali- ■.
joje. Aš manau, kad lenkams šios j
tarimo?.
dvi bylos yra daug artimesnės. Be !
— Kaip minėjau, Lietuvoje yra abejo, jie norėtų, kad šventaisiais i
febėi daug rimtų pagijimų iš ne
pirma būtų paskelbti šiedu lenkai, į
pagydomų ligų, apie kurias žinoo ne lietuvis arkiv. Jurgis.
fne iš pasakojimų arba laiškų, bet
Visą laiką buvau ir esu tos nuo
nėra tuose Įvykiuose pravesta ka
monės. jog tau daug padeda dar
noniškų tyrinėjimų, gydytojų pa
buose tie. kurie nors niekuo nepri
rašais patvirtintų. Daug yra ypa
sideda, bet ir nieko netrukdo. Mari
tingų pagijimų ir laisvajame Va
jonai lenkai netrukdo arkivyskupo
karų pasaulyje. Apie taį žinome iš Jurgio bylos, bent apie tai neturi
laiškų buvusių ligonių, kurie su
me duomenų.
dėkingumu tuos pagijimus priski
ria arkiv. Jurgio užtarimui pas Die
— Arkv. Jurgis Matulaitis buvo
tą. Išeitų, kad tokių stebuklų yra naujųjų laikų Vilniaus vyskupas
daug.
' lietuvis. Jūs taipgi esate vilnietis,
Palaimintiems skelbti bylos rei tik nepriklausomybės laikais baigęs
kalauja stebuklų, be kurių niekas Marijonų gimnaziją Marijampolėje
palaimintuoju ar šventuoju nepa ir pats tapęs marijonu. Kas lėmė,
skelbiamas. Šių laikų betgi teolo kad anais laikais palikote savo tė
gija šiuo reikalu turi jau priešingą viškę okupuotame Vilniaus krašte
nuomonę. Mūsų. taikų teologams ir atsiradote Lietuvoje, Marijampo
Atrodo, kad reikllKVimas iš Dievo lėje, ir tapote vėliau kunigu mari
paliudyti stebuklu ^.iėno nors šven jonu?
tumą yra Iiekanžt 'iš viduramžių
—Tuo plausimu būtų daug pa
laikų, kai buv*o- Reikalaujama iš
sakojimo. Tumo Vaižganto žodžiais
Dievo ženklų, parodant, kas kal
tariant, gal buvo ta šventa ugnelė,
tas ar nekaltas.' Teologams atrodo,
kurią vadiname pasaukimu, kad at
kad tai nesiderina'su Kristaus moks
vedė i nepriklausomą Lietuvą. Vil
lu, kur peikiami Rašto žinovai ir
niaus kraite šiaip taip buvo galima
fariziejai, kurie Štvčjų atvejais pra baigti gimnaziją, bet sunkios būda
šė iš Kristaus zerfklų paliudyti jo
vo sąlygos tolimesnėms studijoms.
inesijaniškai pasiuntfhybei. “Kai ku
O aš matydavau prie Linkmenų
rie Rašto aiškintojai ir fariziejai ,
x x ,
. ..
J, , .
per atostogas pas savo gimines,
eme reikalauti: Mokytojau, mes t .
• v
i- uA’i u- • •
.4.1.1'į ,
, ,, ■■ kaip netoliese
lietuviai sargybiniai
norime, kad parodytum ženklą. Jis , . ...
......
šventieji parubeziu vaikščiojo,
atsake: s£ikta ir neištikima karta
Lietuva mums buvo šventas laisvės
reikalauja ženklo, bet nebus Jai
kraštas. Vaikai svajojome apie Vytį
duota kito ženklo, tik pranašo Jonos
ir apie lietuviškus užrašus ant
ženklas”'(Mt. 12, 38-39).
.. krautuvių. Patekus už sienos vėl
Nei teologai, ‘ nei šventiesiems pas giminės, buvo jau įdomu nuo
skelbti bylų vedėjai ir net visa tykių paieškoti. Lietuvoje pamaĖaznyčios hierarchija negali nutarti . čiau ir rodykles prie kelių šu lietu
ir pasakyti Dievui, ar jis turi duoti viškais užrašais. Tokius parašus
kokius ženklus, atseit, daryti, mūsų namie vadindavome “stičkomis”.
kalba tariant, stebuklus ar ne. Tai Pamačiau ir Vyti. viešai iškabintą.
yra jau paties Dievo teikalas. Ti- Vvti diedukas vadindavo kumeliukinčiajam betgi yra didelė paguoda ku gaj paĮ,andžiaU nuvažiuoti auto
S amtgamtinėš Susilaukti ženklo, busu iš Utenos į Marijampolę, tai
kuris jam liudytų, jog tenai yfa taip iš pirmo karto ir pasilikau pas
dangaus Tėvas, kuris juo rūpinasi marijonus.
kad tenai yra užtarėjai, kurie jj už
—Lietuviai marijonai gali di
taria pas Tėvą. o netikinčiajam tas
džiuotis
dviem savo vienuolijos ar
ženklas gali akis pravert? i amžinų
kivyskupais: arkv. Jurgiu Matulai
jų tikėjimo tiesų Šviesą.
čiu ir arkv. Pranciškum Karevičių.
Romoje plačiai kalbarftą, kad
Pastarąjį, man atrodo, MarijampoBažnyčia turės atsisakyt? nuo reikatarimo šventume Krioms stebnH,. *
P'°«os ir .8?'ą pa
to btfosc totle.šttlmllal atrodo ""t- Vuo |.e abu buvo ,tena, , kitą
taip šaltas bitlroltatiiils liudiffaas, 1 P?“*“ “ ku°
.*
a. « - i
t
abu neištiko panašūs tragiškiejj
kai kiekvienas --Stebuklingas pagiji

(Atkelta iš 1 psl.)
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mas yra paties fifievo šventas savo lūžiai jų gyvenimui primesti iš ša
lies?
kurinio palytėjimas.

— Lietuvis arkv. Jurgis Matulai
tis savo gyvenime nemažai metų
yra praleidęs, gyvendamas Lenkijo
je. Jis ir tenai yra palikęs ryškius
savo pastoracinio -darbo pėdsakus.
Pagaliau yra taipgi; Marijonų vie
nuolijos atnaujintojas bei naujosios
steigėjas. Marijonuose gi daugiau
sia narių yra kaip tik iš tų dviejų
tautų: lenkų ir lietuvių. Įdomu

tad būtų Žinoti, ar ir lenkai mari
jonai bei Šiaip tikintieji noriai de
dasi prie pastangų paskelbti arkv.
Jurgį Matulaitį palaimintuoju ir
šventuoju?.
~y
—Arkivyskupas Jurgis Matulai
tis daugiau metų dirbo Lenkijoje
kaip Lietuvoje ir paliko tenai daug
gražių prisiminimų apie save. Len
kai marijonai apie jį daug gero gali
pasakyti ir dažnai pasako. Jis gi vie
ninteli lenkišką ordiną, Lenkijoje
visai išmirus;, atnaujino ir vėl ant
kojų pastatė, pavadindamas jį Švč.
Marijos Nekalto Prasidėjimo kong
regacija.

— Labai gerai pažinojau arkivys
kupą Pranciškų Karevičių. Penke
rius metus teko gyventi su juo tame
pačiame Marijampolės vienuolyne.
Jis buvo labai nuolankios dvasios ir
tiesaus būdo žmogus. Visi mes jį
laikėme tikru demokratu. Jis vaikš
čiodavo sode su visais, kurie tik pa
sitaikydavo. ir visada rasdavo bend
rą kalbą.
Prisimenu, kai vienas žemaitukas
broliukas sakė arkivyskupui Karevi
čiui. jog niekad netikėjęs, kad kada
nors valgysiąs su arkivyskupu iš
vieno bliūdo. Arkiv. Karevičius su
pratęs, jog tai reiškia prie vieno
stalo, pradėjo kalbėti, kaip Dievas
visos Siyeda. vienybėn ir kaip visi
pas Dievą yra lygūs.
Man dažnai tekdavo drauge su
arkivyskupu fcarevlčium prie jo at
siminimų sėdėti ir juos drauge tai
syti. Daug negalima Buvo pataisyti,
nės arkivyskupas, priėjęs kokį epi
zodą, pradėdavo tiesiog vaidinti ir
pasakoti, kaip ten viskas buvo. Iš
Peterburgo
laikų
pasakodavo,
kaip studentai klierikai ruošėsi
mušti savo prefektą, kas ir kokie
buvo studentai lietuviai, kokie bu
vo profesoriai ir kaip jie dėstė. Iš
vėlesnių laikų pasakojo apie arki-

Lenkų istorijoje nerasime nė vie
no lietuvio, kuris I^nkijai bent kiek
būtų pakenkęs. Visi didieji mūsų
lietuviai, pradedant Jogaila, Lenki
ją statė ir jai ėjo j pagalbą. Bet jei
kas iŠ jų norėjo išlikti geru lietu vysk. Achltles Ratti, vėliau tapusį
viu, tai fofcs lenkams nepatiko ir popiežium Pijum XI, kaip jam mi
lto- Kmbo katedrofo Mrttobf
v buvo
/p.

dAMu

šeštadienis, 1977 m. sausio mėn. 15 d.

DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

Realiame pMautjlių pasaulyje
Premijuotąją Frankienes-Vaitkevičienės knygą “Du draugai” pasitinkant
V. Frankienė - Vaitkevičienė, DU
DRAUGAI.
Premijuota apysaka
jaunimui. JAV LB Stietimo Tarybos
leidinys.
Spausdino “Draugo”
spaustuvė 1976 m. Viršelis ir ilius■ acijov D. Stončiūtės - Kuolienės,
Knyga 227 psl., kainS 4 dol., -gauuama “Drauge”.

Vandos Vaitkevičienės pirmo
ji knyga buvo išleista 1957 m.
Tai “Karalaitės Gintarės ilgė
sis”. iliustruota seselės Mercedes.

LEONAS GALINIS

Taigi šįmet sukaktų dvidešimt
metų nuo rašytojos pirmosios
knygos jaunimui. Tačiau ta su
kaktis nereiškia tikrosios jauni
mo rašytojos darbo pradžios, nes
Vaitkevičienė rašė jau anksčiau.
Ypač buvo žinoma kaip scenos
vaizdelių ir vaidinimų autorė.
Tokių vaidinimų yra surinkta
į knygą. “Vaidinitpai mažiems ir

dideliems”, ir tie veikalėliai yra
labai dažnai statomi. Tačiau di
desnis prozos kūrinys yra JAV
Švietimo tarybos skelbtų konkur
so premiją laimėjusi knyga pa
augliam “Du draugai”. Ta proga
primintina, kad jury komisiją su
darė Vincas Ramonas, Rimas
Černius, Stasys Džiugas, Rima
Janulevičiūtė, Adomas Jasas.
Su literatūra paaugliams, ga
lima sakyti, mes turime ir laimės.
(Nukelta j 3 psl.)

Ruošiant minėjimą ar koki kitą
Tek ofiso ir bato: OLympic 2-4139
parengimą, visada norima, kad vis Tek PR 8-3229
kas būtų patrauklu ir atitiktų mi
DR. P. KISIELIUS
DR. ANNA BALIUNAS
nėjimo prasmę. Svarstymuose ir pa
GYDYTOJAS
ir CHIRURGAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR
sitarimuose nieko geresnio nera
1443
So.
50th
Avė., Cicero
GėRKLĖS LIGOS
dome už Čiurlionio ansamblį. Eu
Kasdien 1-3 vai. ir 8-8 Vtl. vak.
2858 West 63rd Street
išskyrus trečiadienius,
charistiniame kongrese Philadelphišeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet.
Valandos pagal susitarimą
joje, Pa., Čiurlionio ansamblis atliko
Tek REliance 5-1811 j
dainų ir tautinių šokių koncertą,
DR. K. G. DALUKAS
DR. ttALTER J. KIRSTUK
kuris visiems labai patiko. Buvau
Akušerija ir moterų ligos
(Lietuvia gydytojas)
drauge su iš Lietuvos atvykusiais
Ginekologinė Chirurgija
3925
West 59th Street
vyskupais ir kunigais. Girdėjau, 6449 So. Pulaski Road (Crawford
Vai.:
piirmad.,
antrad., kettirtad. ir
Marijampolės miesto ir parapijos bažnyčia, kurioje ilsisi arkivyskupo Jurgio kaip jie apie tą koncertą kalbėjo,
Medical Building). Tek LU 5-6446 penktad. nuo 12-4 va., popiet ir 6-8
Matulaičio palaikai.
sakydami, kad tai yra pirmos kla Priima ligonius pagal susitarimą. vai. vak. Treč. ir šeštad. uždaryta.
sės menas ir gražiausias pasirody Jei neatsiliepia, skambinti S74-S004.
DR. IRENA KURAS
kyti, ir kaip pas tą patį Ratti, jau laikų lenkams šovinistams. Nema mas. Jie Lietuvoje yra matę didelių
DR. VL BLAŽYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
popiežių, nuvažiavęs i Vatikaną ir nau, kad būtų teisinga sakyti, jog dainų ir šokių festivalių. Jei jie
KCDIKIE IR VAIKE EIGOS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS '
sPfeciAusra
taip
kalbėjo,
tai
man
buvo
aišku,
puolęs po jo kojomis, o anas žiūrė Vilniuje vyskupas Matulaitis sulieMarąuette Medical Center
MEDICAL BEILDING
6132
So.
Kedzie
Avenne
kad mūsų minėjimui Čiurlionio an
jęs į jį kaip erelis nuo kalno. Tada tuvėjo.
7 f 56 South IVestern Avenue.
antrad. ir ketvirtad.
samblis pats tinkamiausias. Todėl Vai.: pirmad.,
Valandos: Kasdien nuo 10 va., ryto
rodė padovanotą gražią palmę, ku
6 iki 7:30 vai. vakaro.
iki 1 vai. popiet.
Seštad. nuo 1 iki 3 vai.
—Kuo ir kaip lietuviai katalikai aš ir siūliau tik čiurlioniečius, ku
rią suteikė popiežius, pakeldamas
Ofiso tel. ME 7-1168; rezid. 23ft-2«l»
Pagal susitarimą.
išeivijoje ir Lietuvoje šiemet mi rie taip pat muz. A Mikulskio su
jį arkivyskupu.
Ofiso telef. WA 5-2870
Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801
Rezid. tel AVAlbrook 5-3048
lietuviškas mišias
Dažnai rodydavo paprastą kryže nės 50 metų sukaktį nuo arkv. Jur komponuotas
DR. J. MEŠKAUSKAS
lį, kurį arkiv. Karevičius labai bran gio Matulaičio mirties? Kokie minė pirmą kartą giedojo Philadelphijos Tel. Afiso HE 4-5849, rez. 388-2233
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
gino. Tas kryželis buvo jam dova jimai, Jūsų nuomone, būtų pras katedroje, o dabar tas pačias mišias
Specialybė vidaus ligos
DR.
PETER
T.
BRAZIS
giedos, pritariant skudučiams. Ne
notas jo tėvo. O tėvas kryželį gavo mingiausi?
2454 West 71st Street
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kalto Prasidėjimo bažnyčioje. Žino
per
sutanos įvilkimo apeigas. Mat,
r
(71-os ir Campbell Avė. kampas)
— Lietuvoje Marijampolėje kas jau. kad sukurti tokias lietuviškas
1
2434 West 71st Street
VaL: pirmad., antrad., ketvirtad. Ir
j tėvas buvo įstojęs i kun. semina
jo
met sausio 27 d. yra daroma arki mišias muz. A. Mikulskį paskati Vai.: pirm., ketv. 1 iki 6 v. popiet. penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus.
riją;' kurią prieš subdiakonato šven
penktad. 1-5, treč. ir Šeštad.
vyskupo Jurgio mirties paminėjimas nęs a. a. vyskupas Pranas Brazys. Antrad..
tik susitarus.
OPTICAL STUDIO
tinimus apleido ir paskui turėjo di
bažnyčioje. Reikia tikėtis, kad šie Man jos labai patiko,^ir per mišias
VIOLETA HAKOSAITk
deli ūkį. Savo vaiką, būsimą Žemai
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
7051 So. Washtenaw. Tel.' 778-6766
met gal kas reikšmingesnio bus su net susigraudinau.
čių vyskupą, leido mokytis į vokiš
Pritašomi akiniai pagal gydytojų
DR. EDMUND E. CIARA
rengta, bet viskas turės ribotis tik
receptus.
Mišias koncelebravome daug ku
ką gimnaziją Latvijoje, kad vaikas
OPTOMETRISTAS
Didelis akinių rėmų pasirinkimas.
bažnyčios viduje, nes komunistinė
nigų. Čiurlionio ansamblis, paly
mokėtų vokiečių kalbą ir kad nei
Vai.: pirm., antr.. penkt. 10-5:30.
2709 West 51st Street
valdžia neleis daryti akademijos ar j dint skudučių garsams, giedojo
Ketv. 1-8 v. vak. šešt. 10-4 v. p. p.
prūsai, nei žydai jo gvenime neap
Trečiadieniais uždaryta.
Tel. — GR 6-2409
ko nors panašaus už bažnyčios sie Dievo Avinėlis. Visi giedojome, ir
gautų.
Vai.:
pagal
susitarimą:
pirmad.
ir
nų. Kauno katedroje jo mirtis gal buvo daug laiko klausytis ir mąsty ketv. 1-4 ir 7-9; antrad. ir penkt.
Telef. — 283-H22
Abudu arkivyskupai — Pranciš
10-4; šeštad. t0-3 vai.
bus prisiminta per pamokslą. Kas ti.
Man grįžo' per f’ios skudu
DR. ROMAS PETKUS
kus ir Jurgis Matulaitis — buvo di
nors panašaus bus ir Vilniuje, bet čius vaikystės dienų piemenų
delės krikščioniškos asmenybės. Ajau ne katedroje, kuri dabar pavers vamzdelių garsai. Rodos, girdžiu,
Ofisai:
pie arkivyskupą Jurgį girdėjau iš
DR. E. DECKYS
Jll NO. \VABASH AVĖ.
ta dailės galerija.
Ivg mano dėdė grotų. Aš niekad
mamos rr senesniųjų marijonų,
4200 NO. CENTRAL AVĖ
GYDYTOJA ir chirurge
Žinau, kad Lenkijoje marijonai nemokėjau vamzdeliu groti, bet
Valandos pagal susitarimą.
bet jo nesu matęs gyvo. Manau, kad
Specialybė — Nervų ir
ruošia arkiv. Jurgio minėjimus, taip man labai patikdavo ta muzika.
Emoeiinės ligos
tuodu gyvenimo lūžio nė vienas ne
DR. FRANK PLECKAS
pat. Romoje marijonai kasmet pa
MEDICAL BEILDtNG
Prisiminiau, kaip aš mušiau CKAVVFORD
turėjo. atseit, persekiojimų ar ko
«44» So. Pnlaski Road
(Kalba lietuviškai)
mini sausio 27 dieną. Gal šiemet ką kiaulę. Ganydavome kiaules ir avis
kių kitų gyvenimo kentėjimų tra
Valandos pagal susitarimą.
OPTOMETRISTAS
nors daugiau suruoš.
kažkodėl drauge. Labai mušiau kar
giškai neišgyveno. Viską jie priėmė
2618 W. 7lst St. — Tei. 737-5149
Čia Amerikoje Nekalto Prasidėji tą kiaulę, bet niekad nemušiau avi
Rezid. tel. — GI 8-6873
kaip Dievo Apvaizdos skirtą gy
Tikrina akis. Pritaiko
“Contact lenses” venimo kelią. Čia juodu buvo pa mo seserys su savo bendradarbiais nėlio. Avinėlius vadindavome baro- DR. W. M. EISIN-EISINAS
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.
jau
turėjo
ir
paskaitas
ir
programė

niukais. Ir per mišias atėjo mintis, AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
našūs. Tik arkiv. Karevičius neturė
jo tokio švento kantrumo kaip Ma les visuomenės supažindinimui So. kad negalima mušti avinėlio, kad GINEKOLOGINE CHIRURGIJA
DR. LEONAS SEIBUTIS
tulaitis ir tokio švelnaus diplomati- Bostone, Mass., ir Waterbury, Conn. nereikia jo mušti. Niekad negailė- 6132 So. Kedzie Avė. WA 5-2670
INKSTŲ, PŪSLĖS tR
Taip
pat
Kanadoje,
Montrealyje
ir
Jei
ne

jau
kiaulės,
kuria
mušiau,
bet
labai
Valandos
pagal
susitarimą,
PROSTATO
CHIRURGIJA
apdairumo. Apie arkiv. KareviToronte
jau
buvo
tos
rūšies
minė

2656
W.
63rd
Street
—
—
J
—
•
.
K
.
;
.n
/.
1.
/It
y
?
te
gaila avinėlio, kurio nemušiau. Mat,
čių yra išlikę daug anekdotų, o iŠ
Vak antrad nuo 1-4 popiet
jimai.
Plačiajai
visuomenei
Nekalto
vaikas būdamas, ilgai šėriau bulvė-'
arkiv: -Jurgio Matulaičio gyvenimo
DR. A. B. GLEVECKAS
ir ketv. nuo 5-7 vakare.
ir veiklos niekur niekas nėra nupa Prasidėjimo seserys dar nori suruošti mis gražu baltą avinuką, kurį taip
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso tek 776-2880, rez. 448-5545
Clevelande, Ohio, ir nupenėtą prieš Kalėdas papiovė mė
sakojęs juokingų atsitikimų. Atro minėjimus
Tel. _ BE 3-5893
DR. J. J. SIMONAITIS
sai. Gal dėl to man ir gaila buvo
do. kad arkiv. Jurgio gyvenime ne Detroite, Mich.
Specialybė Akių ligos
St. Petersburgo lietuviai Florido avinėlio per mišias. Susimaišė cho
GYDYTOJAS
buvo rasta pagrindo linksmiems pa
3907 West lOSrd Street
je
ruošia
minėjimą
tuo
pačiu
ro
ir
skudučių
garsuos
prisiminimai
Adresas
4255 W. 68rd Street
sakojimams susikurti.
Valandos pagal susitarimą
laiku kaip ir mes Chieagoje — sau su Dievo Avinėlio prasme, ir susi
Ofiso telef. RE »-44l«
Rezidencijos telef. GR 6-0617
š — Maironis, taipgi dvasiškis, sio 23 d. St. Petersburg Beach Šv. graudinau. Taigi, man atrodė, kad
Ofiso tek — PR 8-2220
Vai
pirmad.. antrad. ketvirtad.
Jono
bažnyčioje
bus
koncerlebruotos
arkivyskupo Matulaičio 50 metų
penktad nuo 1 iki 3 vai. popiet.
tautinio sąmoningumo prasme bu
DR.
JANINA
JAKŠEVIAIUS
vo radikalus, ir ar tik ne dėl to mišios, pritaikytas pamokslas, o mirties sukakčiai paminėti labai
J O K 6 A
DN. VYT. TAURAS
vyskupo lazdos negavo. Kas labiau sausio 27 d. Lietuvių klube bus a- tinka tos Čiurlionio ansamblio lie
VAIKŲ LIGOS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
siai lėmė Jurgio Matulaičio vysku kademija — paskaita ir meninė tuviškos mišios.
2656 West 63rd Street
Bendra praktika ir moterų ligos
programa.
piškas insignijas? Gal Čia padėjo ir
antrad., ketvirtad. ir penkt.
— Jeigu šituos visuos, jei galima Pirmad..
Ofisas tr rez. 2652 W.
Atrodo, kad kur tik yra lietuvių,
nuo 12 iki 2 vat. ir nuo 5 iki S vai.
tam tikro kompromiso ieškojimas,
Tet PRospect 8-1223
vak. šeštad. nuo 1 iki 4 vai.
taip
pasakyti
matulaitiniuos
reika

Ofiso vai.’:
pirm., antr., treč. tr
bent ankstesnėje savo veikloje, su ten bus suruošti ir minėjimai. Taigi luos būtų Jūsų piačių paskutinis ir
penkt nuo 8-4 vai. ir 6-8 v. vak.
lenkais? O gal arkv. Jurgio Matu išeivijoj 1977 metai bus arkivysku lemiamas žodis, kokį jį ištartumėt? Ofs, PO 7-6000, Rez. GA 3-7278 Šešt 2-4 p. p. ir kitu laiku susitarus.
laičio sulietuvėjimas ir prasidėjo Vil po Matulaičio metai. O prasmin
Ofiso tek HE 4-2123, namų OI S-6ISS
DR. A. JENKINS
— Mūsų tauta per visą savo is
niuje. kad tokią audrą prieš jį sukė giausi minėjimai yra tie. kurie su
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
DR. V. TUMASONIS
pažindina visuomenę su arkiv. Jur toriją išgyveno graudžiai skausmin
lė lenkai?
3844 West 6Srd Street
gio gyvenimu ir su jo palaimintuo ga likimą, kad net jos tautinės dai
CHIRURGAS
— Jurgis Matulaitis niekur len ju paskelbimo byla.
2454 West 71st Street
Valandos pagal susitarimą
nos yra tokios graudžios kaip nė
kams nebuvo jsikreipęs žodžiu ar
Vak: pirm., antrad., ketv. ir penktad.
vienos kitos tautos. Visoje mūsų
2-5 Ir 6-7 — iš anksto susitarus.
— Chieagoje Arkivyskupo minė
kokiu darbu. Apie jj lenkai galėjo
krikščionybės istorijoje neturėjome
DR. K. A. JUČAS
'tik gerai pasakyti. Todėl Vatikane jimas rengiamas sausio 22-23 d. iš tokios bylos, kokią dabar turime,
DERMATOLOGIJA —
Tek ofiso PR 6-6446
nebuvo kaip ji įskųsti. Jie ir vėliau kilmingomis pamaldomis ir Čiurlio laukiant naujo Lietuvai šventojo.
CHIRURGIJA
DR.
0, WM$KMA$
sakė, jog Matulaitis tiktų būti vys nio ansamblio koncertu. Kodėl pa Tautos išėjimas su oauju šventuoju
5214 No. Western Avenne
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
1002
No.
Western
Avenne
sirinkta
tokia,
o
ne
kitokia
forma?
kupu kur nors Lenkijos gilumoje.
į Bažnyčios forumą yra jos didelis
3107 West 71st Street
Tel. atsakomas 12 valandų
Visą laiką Ix-nkijoje ar paskui būda
—Sausio 22 d. 7 vai. vakare laimėjimas viso pasaulio akyse. Jei
Valandos: 1-6 vai. popiet
489-4441 — 561-4605
mas vyskupu Vilniuje, jis išliko tik Marijos
Treč. ir šeštad. pagal susitarimą.
arkivyskupo
Matulaičio
palaimin

aukštesniosios mokyklos
ras. be kompromisų lietuvis, bet ark. salėje bus lietuviški; dainų su tau tuoju paskelbti byla užgestų dėl
įstaigos ir buto tek 652-1381
Ofiso tek 586-8166; namų 636-4850
J. Matulaitis savo lietuviškumo ne tiniais šokiais koncertas. Sausio 23 mūsų nerūpestingumo, tai būtų
DR. FERD. VYT. KAUNAS
DR. PETRAS 2LI0BA
statė aukščiau už religiją ir dieviš d. Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje didelis ir vargiai ar kada pataiso
BENDROJI MEDICINA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kus reikalus. Kaip vyskupui, jam vi (Brighton Park) bus koncelebruo- mas pralaimėjimas visai tautai. Tai
6284 S. Narragansett Avė.
1407 S. 49th Court, Cicero
sų pirma rūpėjo savo tikinčiųjų tos iškilmingos mišios 1 vai. 30 min. gi, ko negali pavergtos Lietu
Vai. pirm., antr., ketv. ir penkt. 2-7
Kasdien 10-12 ir 4-7
sielos išganymas. Taigi reikėjo vi po įfiet Vitą koncertinę ir bažnyti voj vyskupai lr tikintieji padaryti,
šeštadieniais psg*l Nusitarimą
Išskyrus treč. ir šešt.
siems, lenkams, lietuviams, gudams, nę programą atliks Čiurlionio lietu reikia atlikti mums, gyvenantiems
btotOjt.
lygiai tarnauti. Sitai nepatiko anų vių
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Amerikos grafikos trisdešimtmečio paroda

Jo

<■

širdyje ta paskutinė pėda

Pokalbis su joje išskirtinai pabrėžtu dailininku Romu Viesulu
DANGUOLĖ SADŪNAITĖ
Brooklyno Dailės muziejus
New Yorke surengė apžvalginę
Amerikos grafikos parodą *‘30
Years of American Printmaking”.
Šią parodą atrinko pats parodos
kuratorius, buvęs Corcoran Gallery muziejaus direktorius, Gene
Baro, individualiai parinkęs 330
grafikos darbų. Lietuvio dailinin
ko Romo Viesulo darbams šioje
parodoje duota išskirtinė vieta
— jojo du didelio formato dar
bai, ne tik savo dydžiu, bet ir
eksponavimo būdu dominuoja vi
są šią parodą. Ta proga duoda
me pasikalbėjimą su dailininku.

šią tradiciją lygiai tiek pat lai
ko tęsė ir Philadelphijos Print
Club, pritraukdamas dailininkus
ir iš užsienio. Čia būtų minėtini
ir kiti centrai, kaip Chicagos Art
Institute ir kelios institucijos Va
karuose, kaip San Francisco mu
ziejus ir kiti. Bet, tur būt, vie
nas iš didžiausių paskatų grafi
kos augimui buvo labai gausios
grafikos parodos, visuomet su ju
ry atranka, įvairiuose meno cent
ruose, duodančios progos jaunam
talentui pasireikšti.

— Kuo gi skirtųsi šių dienų pa
rodose darbai nuo tų, kurie buvo
— Kaip suprasti parodos var rodomi, sakykim, prieš 20-30
dą “30 metų Amerikos grafikai”, metų?.
kai pačiai Amerikai yra jau 200
—Pokarinė grafikos tradicija
metų?
koncentravosi labiausiai j ofortą
— Modernios čionykštės gra (grafiką, spausta nuo metalo
fikos pradžia yra artimieji poka plokštės) su mažu medžio raiži
rio metai, tai yra, netrukus po nių pakaitu. Litografija (spaudi
Antrojo pasaulinio karo. Tą lai niai nuo akmens) buvo gana re
kotarpį paroda ir nori apimti. tai naudojama ir, palyginti, bu
Iki tol buvo tik sporadiškai su vo konservatyvi. O mano to me
kurta grafikos darbų, bet jie bu to dėmesys buvo kaip tik litogra
vo labai jau tradiciniai ir menko fijai. Litografija pokario metais
lygio. Tokie grafikos darbai tiko buvo Amerikoje jau arti visiško
labiau knygos puslapiams, kaip išnykimo. Todėl buvo nutarta
paaiškinamoji medžiaga; nebuvo steigti Tamarindo institutą Los
tai savarankiškoji, tik už save Angeles mieste litografijai remti,
kalbanti grafika. Modernios gra kviečiant Amerikos dailininkus
fikos pradą pažadino Amerikoje, naudotis šia
technika, Fordo
tikra ta žodžio prasme, Antrasis fundacijai apmokant visas gali
pasaulinis karas. O nutiko taip. mas išlaidas. Galima sakyti, jog
Nuo okupacijų traukdamiesi, į šis institutas padarė stebuklą,
Ameriką suplaukė tarptautiniai nes ir šios Brooklyno parodos do
žinomi dailininkai: Andre Mas- minuojanti technika yra kaip tik
son, Mąx Emst, Lionei Feinin- litografija.
ger, Max Beckman, George
Grosz, Joseph Albers ir kiti.
— Negi Jūs pats nuo litografi
Jie visi atnešė čia naują po jos nutdlot, nes dabar čia rodot
žiūri ir naujus skersvėjus provin- raižinius drobėje?
ciališkon Amerikos dailės galvo
— Taip, mano dėmesys pa
senom Tarp atvykusių buvo ir
laipsniui keitėsi, tai tiesa. Bet rei
inžinierius Stanley William Haykia pasakyti, kad prie litografijos
ter iš Anglijos, tačiau, galima
atgimimo Amerikoje ir mano
sakyti, konvertitas grafikai, pa
prisidėta, nes Tamarindo Lito
šventęs savo gyvenimą grafikos
grafijos institutas mane kvietė
menui. Jį galima laikyti moder
kaip patį pirmąjį, Amerikoje gy
nios grafikos tėvu ne tik Ameri
venantį, dailininką pas juos kur
koje, bet ir visuose
angliškai
ti 1960 metais, o po manęs sekė
kalbančiuose kraštuose. Jisai New
jau daugiau šimtinė kitų kviestų
Yorke įsteigė grafikos studiją, va
Amerikos dailininkų. Dabar, be
dinamą “Atelier 17”, iš kurios
veik galima sakyti, jau yra per
išaugo nauja čionykštė grafikos
teklius ir litografijų ir pačių litradicija. Labai dinamiška, nors
tografų. Paskutinis dešimtmetis,
savo stiliumi kiek grubi, ji pra
galima sakyti, buvo litografijos
dėjo sparčiai augti kaip atominis
dešimtmetis.
grybas. Įdomu, kad visa eilė
svarbių tos grafikos Atelier at
— Jūsų darbai yra taip šioje
žalų, turėjo didelės įtakos grafi
parodoje išstatyti, kad atrodo,
kos vystymuisi pokario metais, jog visa 30 metų Amerikos grafi
kaip Gabor Peterdi iš Vengri
kos paroda eina Viesulo ženkle.
jos ir Maurizio Lasansky iš Ar Kas, Jūsų manymu, tai nulėmė —
gentinos.
darbų dydis, jų naujoviškumas
Penkiasdešimtieji metai yra la ar pačių darbų vaizdinė svarba,
bai būdingi Amerikos grafikos o gal ir kitos aplinkybės?
augime. Išaugo naujos grafikos
— Kai pas mane į studij'ą at
kolekcijos, išaugo nauji fakulte
važiavęs
parodos rengėjas Gene
tai visuose krašto pakraščiuose
ir išsiplėtė labai impozantiškas Baro pasirinko tuos du darbu pa
grafikos parodų tinklas. Įdomu, rodai, žinojau, jeigu juos rinkosi,
kad Amerikos grafika tarptauti tai kur nors į rūbinę ar sandė
nėj plotmėj į save atkreipė dė liuką neįkiš — nes paprasčiaumesį anksčiau už tapybą. Tik
netrukus po to ji buvo nustelb
ta nepaprasta Amerikos tapybos
ekspansija, abstraktaus ekspresio
nizmo iškilimu.

Viešpatie,
mano nuosavybė — —

MANO TĖVO MIRTIES DIENA
kai sninga,
ir snaigės bučiuoja lūpas
((
((
(i
((
naktis įsimylėjėlė
vestuviniam drabužy...
ir jame šviečia plonas —
plonas, trapus mėnuo

1.

"buvai javas,
trinamas į miltus;
kai sunkus skausmo ratas
laikė tave arti žemės...
(ir tamsa išvyniojo virš tavęs
savo palapinę, tėve!)

eina sniegas per mišką;
kai žvaigždės — ar žuvys —
ant lapų gult...
ir akmenys,
minkšti pūkuoti pagalviai
sapnui —
(dar prieš amžinybę)
ir Vaiko juokas paverčia žiemą
į vasarą;
sujungdamas į vieną linksmą peizažą
visus metų laikotarpius

Ė.
bet šiandien
tavp šviesa yra
Viešpats;
ne žvaigždės,
ne mėnesiena

PUSIAUSVYRA
mirtis juk išgydo viską;
ir jeigu išeičiau iš tavo likimo
((
((
((
((
sapnuok mane, kaip rasą!
lietų, ryto debesį —
lengvai tavo gatve praeinantį...

SAUSIO MĖNESIO POPIETIS

1.
Sniegas keliauja mišku...
sniegas dainuoja laukuose.
Jis įsibrovė į mano batus!
žiūrėkite, jis užkimšo upelį...
Ir vis tiek siaura gyvo vandens srovė
teka jame
(Teka, kaip tamsus, paslaptingas
saulės kraujas.)

ne jūros ošesį,
ne bangą —
kurioje pagalbos riksmas

Amerikos grafikos trisdešimtmečio paroda Brooklyno Dailės muziejuje, New
Yorke. Prie parodos pavadinimo matome Romo Viesulo darbą “Apreiškimas”
(raižinys drobėje)

šiai tenai jie netilps, o turės ka
binti gerai matomoj vietoj. Kur
juos kabins ir kaip eksponuos,
neturėjau jokio supratimo. Atė
jęs į parodos atidarymą, pats nu
stebau. Reikia pripažinti, kad iš
330 išstatytu darbų šioje paro
doje tiem dviem mano darbam
rengėjo skirta daugiausia dėme
sio.
— Kaip Jūs vertinate pačią
parodą aplamai?

— Paroda yra apžvalginė, ir
jos įvairumas bei apimtis yra be
veik akinantis. Parodai darbus
atrinkdamas, Gene Baro apke
liavo visą Ameriką skersai ir iš
ilgai. Sako, jog rinkosi iš kokių
15,000 matytų grafikos darbų
studijose, kolekcijose, pas daili
ninkus ir galerijose. Iš tokio kie
kio atrinkti tik per tris šimtus
nebuvo
lengva.
Neabejotinai
mažiausiai antra tiek ar daugiau
lygiai vertų darbų liko už paro
dos ribų. Parodoje randame daug
visai naujų veidų — kas reiškia
atrankos dinamiškumą. Aš pats
pasigendu kelių žinomų vardų
(pvz. Ponce de Leon) ir kai kurių
bespalvių ir trijų dimensijų darbų,
kurių buvo gana įdomių šešias

dešimtųjų metų viduryje. Bet,
matyt, kuratorius buvo kitos
nuomonės. Įdomu, kad ir atida
rymo vakarą dominavo daugiau
sia jaunos kartos dailininkai.

— Kas būdinga šio meto Amerikos grafikai aplamai. Ir ar
tai atsispindi šioje parodoje?
—Nors aš pats esu šios gra
fikos dalyvis — kad ir ne visus
trisdešimt metų, bet dvidešimt
penkerius tai tikrai — į šį klau
simą sunku suglaustai atsakyti.
Tur būt, būdingiausias bruožas
tai jos dinamizmas ir, sakyčiau,
išradingumas. Amerikoje, tur
būt, kaip niekur kitur yra pada
ryta didelių novatoriškų žygių,
individualių ir kolektyvinių. Čia
reikia, pavyzdžiui, paminėti Ge
mini II studiją Los Angeles, 'kuri
ne tik pritraukė pasaulinio mas
to dailininkus Amerikos grafikai,
bet ir yra padariusi nepaprastų
rezultatų ir kūrybine ir medžia
gine prasme, nesivaržant jokiais
techniškais ar finansiniais sun
kumais. Nenuostabu todėl, kad
šiuo metu nuospaudos popieriu
je, pasirašytos Amerikos daili
ninkų, kaip Rauschenbergo ar
Oldenburgo, parduodamos už

—Kodėl šią parodą rengia
Brooklyno muziejus, o ne koks
kitas muziejus Amerikoje?

— Brooklyno muziejus suren
gė pačią pirmą moderniosios gra
fikos parodą 1947 metais ir tą
tradiciją vis kas dveji metai tę
sia jau 30 metų. Dabar šiame
muziejuje yra surengta šio viso
etapo paroda. Šios bienalės (dvimetinės) parodos pasidarė tam
tikru Amerikos grafikos lygio
standartu, nors pirmomis paro
domis ir buvo sukelta daug an
tagonizmo naujoviškumui. Pa
rodos savo lygi išlaikė per 39
metų ir jos dabar pasidarė tam
tikru grafikos centru. Šitam au
gimui yra daug prisidėjęs ir Mo
demus dailės muziejus su savo
išskirtine grafikos kolekcija, nors: Amerikos grafiko* parodoje. Brooklyno muziejuje. New York*. Dešinėje Romo Viesulo raižinys drobėje “Aat vario
- ir nedažnomis parodomis, i’atu- i vartą”.

šviečia akmenyje mano žodis:
šviečia
((
((
(<- ((
bet kur rankos,
kurios jį iš ten iškeltų?
širdis — kurioje jis taptų
muzika...

Sniegas, tai pasiuntinys:
tai burtininkas, žavėtojas —
iš kito pasaulio.

Ž.
Trumpas paukščio čiulbėjimas

SUNKUMAS

Jau temsta.
•
,
Ltpuį kalną.
Grįžtu namo sniego išmintu takeliu.
Ir tie akmenys, šiandien.
Akmenys.
.
.
Apie juos, vienas lenkų poetas rašė,
jog tai "balti, pūkuoti triušiai,
kramtą sidabrinius lapojus”.

1.
maniau,
išsodinsiu tave iš sąmonės kaip gėlę iškelsiu, lengvai,
su šaknimis —
iš žemės

bet ką daryti,
ką daryti —
žiemai artėjant:
žemei šąlant,
" "~
jeigu tos šaknys----tai šaknys ąžuolo?

išėjome iš namų seniai:
ddr prieš naktį; ;
vėjui smėlyje berašant

t.

.ii
i
4

• v •;
• v -^ **.-**

ir tada kai tapsiu
žemės klajūne —
vėl mane apkabinsi
šaknimis medžio

ŽIEMA

šiandien,
trapioje dienos kriauklėje,
tylus šventimas
santuokos žemės ir dangaus
I••

a
t

• •••••

•••

o būsime kiti, tada:
abu, Viešpaties krauju
sušildyti

•••'

ir mes, tarp šių sniego putų,

(likę be horizonto))
jos palaimingi belaisviai...
kryžius:
tai tavo ir mano pasas,
kelionėje —
kai dienos šviesa
pralaužia naktį

jeigu sniegas yra tavo
paveldėjimas, žiema.

ir šaltis —
tavo nuosavybė

••••

••••••

*••

ir Jo širdyje,
ta paskutinė
pėda

Tu, Viešpatie, būk mano paveldėjimas.

kelių tūkstančių dolerių sumas.
Realiame paauglių pasaulyje
Nesakyčiau, kad tai būtų gir
tinas faktas dėl jojo komercinio
ja, bet daugiau ar mažiau susie»
(Atkelta 2 pal.)
aspekto, bet prestižas ir visuoti
nės svarbos inovacijos, visa tai Geros buvo anksčiau premijuoto ta su kitais įvykia:s.Čia ne tik pa
kartu paėmus, supurtė Amerikos sios knygos jaunimui, gerai para liečiami išdaigiški dviejų drau
gų nuotykiai, bet taip pat vaiz
grafiką tarptautiniu mastu.
šyta ir ši Vaitkevičienės knyga.
duojamos ir mergaitės. Visa au
Tai tikras, nemeluotas paauglių,
torė daro su geru psichologiniu
jau baigiančių pradžios mokyk
pagrindu, rodančiu, kad puikiai
Paroda Brooklyno Dailės mu lą, vaikų pasaulis. Turinys dau pažįsta jaunuolių gyvenimą.
ziejuje, New Yorke, tęsis iki 1977 giausia ribojasi viena šeima, bet
liečiami ne tik tos šeimos jau
Knygoje šalia gerų vaikų yra
m. sausio 30 d. Ji pasiekiama
nesni ir vyresni vaikai, bet ir jau ir blogų, bet jie nėra taip jau ne
Easjern Parkway, Brooklyn arba nesniojo berniuko artimesni ir įtikimi, kad atrodytų, jog auto
IRT požeminiais — Brooklyn tolimesni draugai. Kad būtų ryš rė juos vaizduoja tik gerųjų iš
Museum stotis. Paroda atidara kiau ir įdomiau, pati knyga su ryškinimui. Ir tie, kurie krautu
nuo trečiadienio iki šeštadienio skirstyta net | dvidešimt penkis vėj^ vagią ar vėliau daužo rūsių
10 v. ryt. iki 5 v. popiet. Sekma skyrius, kuriems duoti atskiri pa langus, yrą vaikai iš mūsų pa
dieniais nuo 12 iki 5 vai. popiet, vadinimai. Kiekvienas tas pasa čių lietuvių pasaulio. Ir kas Žiįėjimai laisvas,
kojimas gra lyg fe atskba fejeri
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Tarybinio ožio mekenimas
Pokario pabaisos šėlimas ir melas
GEDIMINAS GALVA

DRAUGAS —

LAS. MENAS. LITERATŪRA

geštadięnls, 1977 m. sausio mėn. 15 d.

net nesileido į kalbas.
4. Netiesą, kad E. Galvanaus
kas buvo linkęs priimti net ant
rąjį — Lietuvai palankesnį su
manymą, nes jame padarė dau
gelį esminių pataisų. Jei jis‘ir bū
tų norėjęs pritarti, nieko negalėjo
laimėti dėl lenkų užsispyrimo. E.
Galvanauskas linko derėtis ir
priversti lenkus pirmuosius ga
lutinai atmesti Tautų sąjungos
arpininkavimą.

Nauji leidiniai

• NAUJOJI VILTIS, 1975 m.,
Nr. 9. Politikos ir kultūros žurna
las. Redakcinė kolegija: dr. Jo
nas Balys (pirm.), Aleksas Laikūnas, dr. Bronius Nemickas. Re
dakcijos adresas: 1105 Chisvvell
Lane, Silver Spring, Md. 20901.
Žurnalą leidžia lietuvių studen
tų tautininkų konporacija Neo5. Nėt:e?a, kad pasikėsinimas Lithuania ir Amerikos Lietuvių
prieš E. Galvanausko
gyvybę tautinė sąjunga. Administruoja
adarytas 1922 m., neš jis įvyko | Bronius Kasakaitis, 7150 S. Spaul1921. XI. 25, 2 vai. 45 min. ryto. ding Avė., Chicago, III. 63629.
6. Nesąmonė, kad sprogmuo Metinė prenumerata (už du nu
‘‘buvo skirtas ne tiek. prieš Gal meriu) 6 dol., atskiro numerio
vanausko gyvybę, kiek prieš Hy kaina 3 dol. 50 centų.
Šio
numerio
pagrindiniai
mansą”. Galvanauskai išliko gy
vi tik dėl laimingo susiklostymo, straipsniai: A. Geručio ‘‘Pirmieji
nes siena buvo išgriauta, geleži nepriklausomos Lietuvos metai”,
nė lova ir kiti baldai sulankstyti. L. Dargio “Nepriklausomos Lie
7. Pasikėsinimo metu B. Gal- tuvos 1937 metų tautinės paja
vanauskienė buvo ne 26 m., bet mos”, A. Budreckio “Vilniaus
vyskupai XVlil amžiuje”, V.
39 m. Tuo metu ji jau laisvai
lietuviškai kalbėjo, o ne “mokėjo Juodeikos “Karolio Markso psitik 15 žodžių”. Jos pareiškimas, chografinis profilis”.
Lietuviškosios veiklos pusla
greičiausia, prasimanytas. Ji liko
piuos:
Lietuvos laisvinimo ke
Lietuvoje.
liu (E. Cekienė), Mielas Lietu
8. Grynas melas, kurį komu
vos jaunime (III PLK Komitetas;.
nistų partijos spauda anksčiau Naujų knygų skyriuje: Rašyto
skelbė, kad E. Galvanauskas tu jas ir kalba (P. Jonikas), Atspin
rėjo plantacijas Madagaskare.
džiai ūkanose (Stp. Vykintas),
9. Prasimanymas, kad E. Gal Devintoji Pradalgė (Stip. Vykin
vanauskas “tikriausiai seniai už tas), Romualdo Lankausko ro
miršo mūsų Lietuvėlę”, nes dėjo manai (K. Radvilionis). Namie
pastangas ją
išplėšti iš rusų ir svetur: Iliuzijos ir tikrovė (B.
priespaudos ir atgauti Jai nepri Jonaitis), Helsinkio aktas ir JAV
Kongreso rezoliucijos (J. D.). Bi
klausomybę.
bliografija: Nauji ir naujai atras
Jono Dovydaičio šūkį: “Tur ti lietuvių bibliografijos darbai
tingam visur tėvynė, jeigu tik (J. B.).
greta ir jo pinigų maišas” pata
• SĖJA, 1976 m., Nr. 2. Tau
riu panaudoti proletarinio inter
tinės demokratinės minties žur
nacionalizmo “tėvynėje”, dirbti, nalas. Redaguoja Liud. Šmulkš
statant Baikalo - Amūro magis tys, 2523 W. 69th St., Chicago,
trale, papuošti savo tėvo - kan III. 60629. Leidžia Varpininkų
kinio kapą, o nepardavinėti savo leidinių fondas. Administruoja

prantama, pats “teigiamiausias”
charakteris romane, pakartotinai
įsakė jam atvykti į valsčių, taigi
vykdomąjį komitetą. Ten Šarū
nas buvo paskirtas valytojų, pa
siuntiniu ir nejučiomis įtrauktas
į kovą prieš partizanus, vadina
mus miškiniais, banditais ar bandiūgomis. Net metams nepraslin
kus, jau Briedį nukovus, kažkurį
Vilniaus leidykla ‘‘Vaga” iš skyrių pradžios mokykloje baigęs,
leido Jono Dovydaičio romaną net nežinia kuriais sumetimais,
“Perkūno žirgai”. Romano ant vyriausias veikėjas vyksta į Vil
raštė mažai ką bendro turi su jo nių. Ten jis patenka į spekulian
turiniu. Jame stengiamasi piešti tų rankas, būna namų valdybos
pokario
pabaisos
šėlstančią meistro padėjėju, pėdsekiu ir ga
drumsti, kruvinąjį metą, lietuvių lop tampa dizelinių traukinių re
tautos naikinimą per jo pirmąjį monto darbininku. Jonas Dovy Gūdi žiema
Nuoirauka Algirdo Grigaičiu
dešimtmetį.
daitis, kaip ir kituose savo roma
Ar autoriui pavyko užsimotas nuose, veiksmą perkelia į pramo
Jis gali; rašė (patriotinę dramą “Geleži
pamini jų vadą Eugenijų Kup- krypti nuo tikrovės.
uždavinys?
Partinis
rašyto nės įmones, susieja su technika.
rionį, kurio tėvas valdė 50 ha ū- savo spalvomis dažyti pokario į nis trejetas” apie lietuvių - lenkų
jas stengėsi lipdyti ano meto gy Šarūną jis padaro išmaningesniu
kį, karininką, turėjusį būti suim gyvenimą Lietuvoje, sakyti, kad kovas 1920 m. Tas pats J. Dovy
venimą, dėlioti mozaikos plyte už inžinierius, net NKVD specia
tą, pabėgusį iš tarybinės ka rusai atnešė lietuviams laisvę ir1 daitis dabar istoriją falsifikuoja,
les, siekdamas ne tikrovę vaiz lią komisiją įvykusiai dizelinio
riuomenės, vėliau stojusį vokie duoną, nors visa tai yra ryškus ryškiai meluoja, niekina ir šmei
duoti, tiesos ieškoti, bet reikšti motoro katastrofai tirti, nes jis
čių kariuomenėn, dalyvavusį ry melas, bet neleistina istorinių į- j žia, komunistų partijai pavedus,
propagandinę mintį. Visa tai dar surandą katastrofos priežastį.
tinio fronto mūšiuose,
gavusį vykių falsifikuoti if tuo labiau asmenį, kurio greičiausiai nėra
būtų galima pakęsti, nes visos
Šarūnas patenka į įvairius ver
kapitono laipsnį, 1945 m. pra tikrovinius asmenis brukti roma- het m^ęs:
priemonės Sovietuose tarnauja petus Paupio valsčiuje, kažkur
1. Paul Hymansas buvo tar
džioje
nusileidusį
parašiutu nan, juos šmeižti ir skelbti pro
rusų .valdomai komunistų -parti prie Nemuno, suranda besislaps
Kruoniu miške, turėjusį ginklų pagandinius prasimanymus pa-j pininkas Lietuvos-Lenkijos bylai
jai, jei autorius nebūtų romane tantį asmenį, nuveža į bažnyt
sandėlius Lietuvoje,
palaikiusį saulėžiūriniams priešams niekin spręsti, todėl jis negalėjo savo su
ėmęs skelbti melo apie tikruo kaimį nugirdytą partizanų vado
ryšius su kitais parašiutininkais ti. Deja, bolševikų dora viską manymų vežioti į Kauną ar Var
sius asmenis, būtent Ernestą Gal vą, bando patekti į stribus, vadi
ir gavusį nurodymus iš Vakarų. leidžia. Tokios “doros”, yra ir J. šuvą.
vanauską.
namus liaudies gynėjus, bet vis
2. Hymanso abu sumanymai
Rudolfas Viksva, Kuprionio Dovydaitis, kai savo veikėjui
.Autorius romano pabaigoje- dar buvo laikomas svetimu ko
Merkeliui
Sarmonui
į
lūpas
įbru

buvo
paruošti tik po ilgų ir ne
padėjėjas, neaiškaus veido vokie
išsitaria (437 p.): “Be tikslumo munistams.
ka
šiuos
klastojimus
ir
melą
sėkmingų
lietuvių - lenkų derybų.
— O kokiai 'klasei aš priklau tininkas, žydus šaudęs ir bandęs štneižti E. Galvanauskui (429- Jie neturėjo jokio sąlyčio su Klai
ir tiesos — ne kūryba, o tik ožio
pabėgti, savo vadą išduoti.
mekenimas”. Pats autorius pasi sau? — Šarūnas paklausė partor
pėdos kraštu, kuris E. Galva
Štai dar kitokio nusiteikimo 430 p.):
stengė suniekinti ne tik šį roma go Briedžio (127 p.).
nausko
pastangomis prijungtas
—
Buvo
toks
suktas
belgų
po

— Tu gimei darbininko šei žmonės ,patraukę į mišką (125
ną, bet ir visą rašytojišką veiklą,
prie
Lietuvos.
litikas Hymansas. Jis atvežė į
kurią galima pavadinti tarybinio moje. Išeitų - darbininkų klasės j P-):
Kauną projektą: Lietuvai atiduo
3. Hymanso abu sumanymus
—
Vaineliai
—
kaimo
artojai
ožio mekenimu. Tiesa, ožys ge vaikas. Bet vėliau nuriedėjai į į
da Vilnių, bęt ši sudaro uniją su atmetė abi šalys, o apie antrąjį,
—
varguoliai,
labai
religingi
ir
rai partijos penimas, bet iš jo rei valkatų draugiją... Dabar tu kol'
(Nukelta i 5 pusi.)
paklusnūs vyresniesiems. Karal- Lenkija. Tada ir Klaipėdos uos kiek palankesnį Lietuvai, lenkai sąžinės už kapeikas.
’* • • kalaujama, kad nesižvalgytų į ki kas nesusitupėjusių klasėje. Bet
tm 1xr
girio vikaras juos prisaikdino tas bus bendras... Šitaip per Lie
tus daržus, būtų klusnus įrankis durys atviros.
tuvą didžioji Lenkija gaus pato
Romano autorius jo neįstūmė į naktį tuščioje bažnyčioje ginti
jos “tiesai”, mekenti ir jos prie
Chicago Savings Offers You A Choice Of These Bėautifiil \l
gų išėjimą jūron. Ir ką tu sau
Dievą
ir
tėvynę.
Ambraziejus
į komunistų partijos gretas ir i
šus akiplėšiškai šmeižti.
galvoji?
Atsirado
Kaune
Hvmani
»!
Vilniuje. Gal sutrukdė Šarūno j Vainelis, buvęs pavasarininkų
so šalininkų. Net seime... Ir mi-!
būrelio
vadas,
nešiodavęs
per
atšakumas ir patekimas į kalėji-'
Pagrindinis veikėjas
nistras Galvanauskas taip pat •
mą, nors ten tardytojai su juo ■ atlaidus aplink bažnyčią šven
J. Dovydaičio stilius sklandus, elgėsi taip švelniai, kaip gero tas „vėliavas. Jis patikėjo šne buvo linkęs pritarti Hymanso
projektui. Mano kartos jaunimas
sakiniai trumpi. Minties raida viešbučio
patarnautojai.
Gal koms ir, bijodamas “raudonojo
annum
WH1LE YOU EARN
ž
to 73/<%
ganėtinai suraizgyta, o dažnokai žiurkės gyvenimas ir romantiški slibino”, išėjo girion. Kartu iš prieštaravo. Su ponų Lenkija dė
♦m
our speuAL Acccmrr
net nutruKSta, Kai prasiveržia a- j nuotykiai vertė Šarūną pamiršti sivedė ir savo jauną žmoną. Išė tis netrokštam. Dar mūsų tėvai
pybraižininko išradingumas ar komunistų partijos atviras duris.„ jo ir jaunesnysis brolis Teofilis, ir seneliai atsimena dvarininko
nuostabus kaimo dainininkas ir bizūną, lenkų kunigus, smarkiai
pomėgis ieškoti nuotykių. Roma
muzikantas, mokėjęs pamėgdžio lenkinusius liaudį ir šviesuome
ne labai daug veikėjų, plepių, bet
Kraujo praliejimas
nę. Dvidešimt antrais metais
ti visų paukščių giesmes...
jie visi veikia lyg teatre trauko
“Perkūno žirgai” yra ryškus te
Tai ir viskas. Nė vienas Kaune' prie Galvanausko buto
mos lėlės. Ką jie mąsto, ko siekia,
zinis
romanas,
kuriame
visi
jo
patriotas
nepasitraukė į mišką. mano pažįstami atnešė užtaisą.
galima tik spėlioti. Daugelis vei
kėjų, ypač jaunuoliai, yra varg- 'trūkumai, tplaišiojimai ir litera- Tarybinė valdžia buvo tokia ge- Ir naktį susprogdino!.. Deryboms
šai, tikri proletarai, ieškantys ką tūrinis pasimetimas dangstomi rutėlė, švelnutėlė, nė su vienu vesti ministras miegojo užsidaręs
pavalgyti, kuo apsirengti ir nak-,v’cnos linkmės veikėjais, viena į asmeniu nesuvedė sąskaitų, nie langines, pirmajame aukšte. Tas
tį rasti kampą nusnūsti. Jie blaš- Į srove. Tik protarpiais ir persekio- , kieno nenuskriaudė, nepersekio užtaisas buvo skirtas ne tiek
19” Diagonal COLOR
prieš Galvanausko gyvybę, kiek
17” Diagonal COLOR
komi kaip lapai rudens vėtros. Iš jami sušnibžda apie nepakelia-. jo.
Remote-Control
tikro tai buvo. pokario audringi
pyliavomis ūkiu naikiniIr didžiųjų trėmimų autorius prieš Hymansą.
whh $1,500
$1,500
metai, kai kraujas upeliais sruvo. ! mą ar besaikį buožių persekioji- nepastebėjo, nes tik prabėgomis
Tais metais Sarmonas dirbo
mą,
nors
labai
greitai
jie
tapo
vienas
šalutinis
veikėjas.
Kajus
You
can
have this 19" RCA XL-X»
You
can
havo
this
17
“
RCA
XL-X»
Pagrindinis veikėjas Šarūnas
spaudos referentu. Mokėjo vo
COLOR
TV.
. .wfth Remote Contral. .
COLOR
TV.
.
.and
your
monay
growa
to
vargšais
proletarais,
medžioja

pareiškė (327 p.):
Ažukalnis, kelis skyrius pradžios
kiškai, prancūziškai ir šiek tiek
.and your monay grows to *1.695.54 to Tl
*1497 in 72 months.
mais
žvėrimis.
— Buožes išveža. Toliau iš itališkai. Po šito atentato jį, kal
mokykloje baigęs, šešiolikmetis,
months.
Komunistų partijos atstovas čia... Taip liepė Stalinas.
neva ir šį romaną parašęs, mat,
bantį prancūziškai, paskyrė prie
OrVVrth $2,000
OrWKh
$2,000
Gražiai užglostytas didysis tardytojo. Jis šnekėjosi su Galva
jis dienoraštį vedęs, nors nlėkur komsorgas Briedis, stribas, vėliau
And your monay grows to 42.11243 In 4
And your monay grows to *248341 In 4
nematyti diehraštinės tvarkos, enkavedistas Viktoras šneka tais siaubas, mat, liepė Stalinas.
yssrs*
nausko žmona, kuri buvo dvide
O romano autoriui reikia kaip šimt šešerių metų prancūzė, lie
pačiais žodžiais: be pasigailėjimo
save taip aptaria(7 p.):
OrMfeh $5,000
OrWMi $5,000
nors
mazgą sumegzti, tarybinį tuviškai mokėjusi tik penkiolika
naikinti
priešą
kaip
žiurkes.
Ne

— Štai aš —nedidukas vyrio
And your monay grawa to *8.4084$ In
And your monay grawa to *6488.48 h»
kas su gelsva plaukų kupeta, žals žmoniškas žmonių naikinimo į- siaubą pateisinti. Silvestras Ažu žodžių, skirtų tarnaitei. “Trečią
2% yaara.
2M ynam.
kalnis,
pagrindinio
veikėjo
ne

valandą naktį mus bombos ban
vai pilkomis akimis, su randu niršis vyravo ne tik vergų sto
kenčiamas
dėdė,
komsorgo
talki

vyklose,
bet
ir
Lietuvoje.
Skerdy

OrVVM) $10,000
OrWRh $10,000
ga išmetė iš lovos ant kilimo.
ant įdegusios kaktos ir sugniauž
ninkas,
garsiai
tarė
valsčiuje,
kad
nėse
dalyvavo
ir
vietos
lietuviai,
Koks baisus barbarų kraštas. Aš
And your monay grows ta *10.88148 kt
tais kumščiais. Aš pasiruošęs
And your monay gronra to 410461.99.
1H yaara.
In 1% yaars.
čia negyvensiu, iš čia išvažiuo
stoti į bet kurias peštynes, jei sus- bet jie neišsiverfcė be rusų para- visi girdėtų (104 p.):
—Jei ne tas Amerikos radijas... siu”.
pindės maža viltis, kad pavyks mosOrWtth $20,000
OrWWt $20,000
Komsorgas Briedis, buvęs dar Šiandieną pusė vyrų pareitų iš
nors sykį kam uždrožti. Mergaitės
— Užbėgant įvykiams už akių,
And your monay grumte
And your monay grows to
plepa, kad aš akiplėša ir negeras- bininkas, pirmosios Sovietų oku miško.
12142441 taVyser.
pridursiu, kad taip vėliau ir atsi
*3041043 In1
Amerika keikiama. Ją keikė
Suaugę, dažnai be tikro reikalo, pacijos metu paskirtas karšyklos
tiko. Girdėjau, kad Galvanauskas
vedėju, tarybinės
kariuomenės komunistai ir Aleksa iš 31 ha su savo prancūze gyvena Mada
grūmoja man (kumščiu.
ūkio pabėgęs, nors jam tepri
— Žmonės mane vadina patra karys, mūšiuose netekęs rankos,
klausė
tik 17 ha, persekiojamas, gaskaro saloje. Gyvena jie tarp
MBS IAlBiMt IIBICTUKAI
kčiau, muštuku, nenuorama, vė štai ką porina (127 p.):
spalvotų, turi plantacijas ir tik
Vilniuje besislapstęs (319 p.)
— Jei turėčiau antrą sveiką
jo botagu ir dar daugybe kitų
riausiai ‘seniai užmiršo mūsų
— O Amerika vis tyli lyg rūEnjoy Your TV N0W PLŪS
gražių žodelių, kurių čia nedrįstu ranką, — sakydavo jis, sugniau
Lietuvėlę... Turtingam visur tė
ra...
žęs savo tą vieną kumštį, net są
pakartoti.
vynė, jeigu trk greta ir jo pinigų
Autorius mėgsta ir riebiai nunariai
traškėdavo,
—
nesėdėčiau
maišas. Kapitalistai būtų sirpte
Šarūnas buvo beturčių sūnus,
pliaukšti.
sirpę ir Lenkijos - Lietuvos fede
našlaitis, tapęs valkata, įprato raštinėje už stalo... Būtinai rei
Žinia, be ruso, traukinio vy
dantimis kalenti ir kandžiotis. kia surasti piktadarius. Surasti ir resniojo, pastabos romanas neis- racijoje. Hymanso projektas jų
ymyMM
negąsdino...
Taip jis stūmė dienas, net antrą sutrypti. Kas jiems Lietuva ir jos sivertė (373 p.):
kartą rusams atžygiavus ir sukū kančios? Jie prarado dorą veidą,
Štai raizginys, kurio rimtas,
— Girdėjau apie badaujančią
rus tarybinę santvarką. Jo kaina žmonišką orumą. Klasinė neapy Lietuvą. Mes jums atvežėme ir atsakingas ir doras rašytojas ne
žymiai pabrango, ūkininkai siūlė kanta gimdo besaikį žvėriškumą. laisvę ir duoną. Ir pamokom, (būtų įspraudęs į romaną, jeigu
centnerį grūdų už trijų dienų dar Tokių iltis reikia laužti kartu su kaip reikia drožti kapitalistams tai ir turėtų ryšį su dėstymu. J.
Dovydaičio romane yra daug
bą, geriausias sąlygas gyventi, žiauna...
per sprandą.
nereikalingų intarpų, pasimeti
Kas gi tie ‘‘piktadariai”, pa
bet jis vis valkatavo: valgė kur
Melas, šmeižtas ir
mo, bet cituotas tekstas yra jau
gavo, o naktimis kieno pastogėje smerkti sunaikinti? Ogi partiza
propagandinis
prasimanymas
Judo darbas už grašius. Jonas
pernakvojo. Taip tęsėsi iki Pau nai, visaip vadinami ir visaip
Romanų rašytojui daug kas Dovydaitis gerai žino to meto įpio valsčiaus partorgas Feliksas pravardžiuojami. Iš Paupio apy
Briedis, Šarūno tėvo bičiulis, su linkėje veikusių romano autorius Į leidžiama, bet jis negali nu vykius, nes jis pats 1937 m. pa

Jonas Dovydaitis, PERKŪNO
ŽIRGAI. Išleido “Vaga” Vilniuje
1975 m. Redaktorius — Eug. Valat
ka. Dailininkas — G. Jurkūnas.
Techn. redaktorė — B. Šlivinskienė.
Korektorė — E. Ramonaitienė. Ti
ražas 25000. Knyga 519 psl., kaina
92 kap.
★
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Juozas Urbelis, 1649 N. Broadway, Meirose Patk, Iii. 60160.
Metinė prenumerata ( už du nu
meriu) 4 dol., lt.skiro numerio
kaina 2 dol.
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Paauglių pasaulyje
(Atkelta iš 3 pusi.)

kams, čia nėra pamokslų, žody
Viišelį ir tekstui pritaikytas
nas nėra sunkus, pasaulis ameri iliustracijas piešė Danguolė Stonkietiškas ir pažįstamas.
čiūtė —Kuolienė.

. Kaip ir ankstyvesniųjų auto- _ iiiiiumiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiu
*r Vaitkevičienės
«
r «u*evicienes paaugpaaug- g
=
Vaitkevičienės išdf ” ‘
‘ ' hamę ’kirta
*“"•**
=
išdykėliai vaikai 1,ams
kn>ža g»H būti įdo- g
9110
1
bins. Ir
tos____
mer-_ BJ71* *r ne v*en . Amerikoje,
bet ir E
tvpfuzottvdc
=
niekuo nenustebins.
_____
...
TYPEWSITERS,
gaitės, kurios žavisi narkomanu ^hur (neišskiriant nė okupuotos
ADDING MACHINES
5
gitaristu, yra taip pat supranta- Lietuvos) gimusiems lietuviams. __
AND CHECKURITERS
=
mos. Autorė nieko neišgalvojo,
reiškia, kad vaikams mo- E
Nuomoja, Parduoda, Taiso
E
kuo negalėtum patikėti.
kančių rašyti dar turime. Ir jei- s Virš 50 metų patikimas jums E
Be abejo, gali kai kurie dialo- &u v^s ^ar Yra daugiau ar mažiau 2
patarnavimas
s
gai atrodyti ir kiek dirbtini. Vie- ^as skaitančių, Švietimo Tarybos ’
Phone — 581-4111
=
nos mergaitės kartojimai, kad ji darbas, tokius skaitinius parūpi-, 2
5810 S. Pulaski Rd., Chicago
—
jau didelė, nes jau ji esanti tryli- nant, yra prasmingas.
^lumiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHimuiuur
kos metų, gal kiek ir pertempti,---------------------------bet ir pateisinami, nes vaikai no
ri būti suaugusiais ir nori, kad vi
REPAI R
sada būtų jų teisybė. 'Tiesa, kai
Motor
tune-up,
motoro,
stabdžių, vairo
kur vaikai jau kalba kiek per aukš
ir automatinių transmisijų remontas.
tu stiliumi, šiek tiek ne vaikiš
Starteriams
ir alteoatoriams duodame ilgalaikes
kai, bet tokių vietų nedaug. Di
garantijas. TEXAC0 gazolinas.
daktinis motyvas irgi nedaug kur
IGNAS DUBAUSKAS ir PETRAS PIŠNYS
dirbtinai prasikiša, jis daugiau
matyti iš įvairių įvykių, o ne iš
5759 South Western Avenue — Telei. 737-3988
tiesioginių pamokymų.

• no, kad paaugliai lietuviukai vaginėja net ir auto
mašinas, tuos
ttios
uto mašinas,

SONS

WAbNtR

Šiamė numeryje: Lietuvos lais
vinimo programos reikalu; Ma
žas dialogas dėl pažiūru į lietu
viu santykius su rusais (Br. Rai
la. V. Jungėnas); Ką daryti? —
Lenkų laisvės keliais (A. Barčius); Kodėl skaldoma JAV Lie
tuvių Bendruomenė? (B. Kali
nauskas); Jonas Kalnėnas(J. Au
dėnas) ; Lietuvos Steigiamasis Sei
mas — Pasikalbėjimas su knygos
autore V. Daugirdaite —Sruo
giene (L. §.); Jonas Bertašius
visuomenininkas; JAV ir Sovie
tų Sąjunga skaičių šviesoje (K.
Karvelis); Ne tuo keliu — Lietu
vių fondo leidinio reikalu (Z.
Dailidka); Šiauliai — Lietuvos
kooperacijos lopšys (J. Daugėla);
Martynas Gramontas
Lietuvių tautinės kapinės Chi
Dalia Petraitytė
Miške
cagoje (L. Šmulkštys). Vilnius
Kalbant apie įvykius ir nuoty
Iš jaunųjų menininkų parodos Jaunimo centre, Chicagoje
sĮiiiiiiiiiiiMiiiiiiiniiiiiiiiiniiiniiiiiiiuiiiiiiiiiiiiuiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii',
Lietuvai — J. Mieraševskio at
kius, jų yra dramatiškesnių ir
minčiai pagerbti (Z. D-ka); Di
paprastesnių, bet jie visi yra gy
I
dysis Vilniaus seimas (Pr. Čepė
venimiški ir suprantami, bent
nas) ; Raudonosios mirties sto
tiek, jog, klausiant ar taip galėjo
vykla (H. Blazas). Žmonės, dar
Jaunieji menininkai Jaunimo centre, Chicagoje
būti, galima atsakyti nesvyruo
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
~~
bai ir dienos; Gyvenimo pamai
jant, kad galėjo.
IIIUIIIIIIIIIIIIllllllHhlllli.
vos; Laiškai; Knygos ir žumalaiTie vaikai, kurie ką nors skaito,
Jaunimo centro salės, galeri stipriausias yra “Miške”
gra- ną. “Deimantiniai lūžiai” leng- knygutę skaitys, tie, kurie nelabai
Žurnalo puslapiai
paįvairinti
žmonių ir dail. Br. Murino dai jos, klasės, kavinės ir kitos pa fika. Paprastu vienodos linijos į vai žaidžia visu spalviniu ir ge- nori, mokytojų ar tėvų privers
talpos labiausiai tam ir yra, kad pynimu čia išgauta visai įtiki ometrinių formų įvairumu. Tai ti skaityti, taip pat nebus nu
lės darbų nuotraukomis.
jose reikštųsi jaunimas, šią savo nama miškinio pasaulio įvairy vis dėlto labiau šilto, o ne dei- bausti, nės knyga parašyta vai• BOOKS ABROAD, Volume misiją Chicagos lietuvių Jaunimo bė. Darbelis galėtų būti visai ne mantiškai šalto blizgėjimo įspū
niekad bloga “Anykščių šilelio” iliustra dis. ‘‘Fontaninės spalvos” yra ne
50, Number 4, Autamn 1976. An centras, vadovaujamas
direktoriaus cija.
koks trykštantis, o labiau ramus,
International Literary Quarterly. nepavargstančio
vertikalus
mėnesieniškai tamsiai
Sponsored by The University of kun. Algimanto Kezio, S.J., pui
Kažkur tarp tapybos ir grafi
kiai
atlieka,
ugdydamas
lietuviš

mėlynų
spalvų
tekėjimas, įvairo
Oklahoma. Editor: Ivar Ivask,
kos yra Jūratės Eidukaitės-Okurkajai
išeivijos
ateičiai
kūrybingą,
401 West Brooks, Room 45-A,
ra darbai. Iš tikrųjų tai yra spal vę pajungiantis vienumui.
Normali, Oklahoma 73019. Žur susipratusį ir veiklų mūsų jauni votų linijų grafika. Tie su pava
Kaip matome, pavardėmis ši
nalo administracijos adresas: Bo- mą. Ir dabar Jaunimo centro dinimais ir be pavadinimų dar
paroda
nėra per daug gausi. Bet
(šį bai čia yra apjungiami gelto
oks Abroad, 1005 Aap Avė., Nor- apatinėje salėje vykstanti
REIKMENYS FOTOGRAFAMS
gal
šitaip
ir geriau? Ne kartą
man, Okla. 73019. Metinė prenu savaitgali dar atdara), Jaunųjų nos, lyg ir fono, spalvos. Iš jų
jau
esame
patyrę,
kąip
pavardė

AND LOAN ASSOCIATION
IR MĖGĖJAMS
menininkų paroda yra geras to labiausiai spalvine ir kompozici
merata 10 dol.
pavyzdys. Darbais neperkrautos, ne prasme išbaigtas “Teškintas”, mis ir darbais peririmšta paroda
B. R. PO3EKIEWICZ, Prez.
Žurnalo praėjusių metų ru gražiai išbalansuotos
stendų nors jame atsitiktinumo yra ma būna sunkiau įsižiūrima ir ne
palieka išskirtinesnio įspūdžio.'
dens numeris skirtas didžia dali plokštumos iš karto sudaro akiai
2555 Vest 47th Street
Tel. LA 3-1083
mi “Books Abroad” 50 metų lei malonų ir skoningą vaizdą. Pa žiau negu kituos: tai gana sta Todėl ar negeriau būtų sezone Daug sutaupysite, pirkdami čia
PLENTY OT FREE PARKING PLACE
dimo- sukakčiai. Naujų knygų rodą dominuoja nuotraukos. Bet bilus, horizontalinėmis pakopo turėti bent kelias jaunųjų daili jų reikmenis. Pasinaudokite pa
jį »
togiu
planu
atidedant
pasirink

„
__ __
PIRMAD. tr KETVIRTAD. — U v. r. tkl 8 ▼. T.
apžvalgose recenzuojamos Šios ir jos nepadrikos, o sukauptos mis kylantis sprendimas.
tus reikmenis ypatingai progai.
VALANDOS: ANTRAD. Ir PENKTAD. — 9 v. ryto lkl 5 v. vak.
lietuviškosios knygos: Algimanto vienai temai — Penktoji tautinių
Vien tik tapybos darbus šį ninkų parodėles, tegu ir mažes Pilnai užbaigtų foto nuotraukų
ŠEŠTAD. 9 V, r. iki 12 v. d. — Trečiad. uždaryta
Baltakio eilėraščių rinkinys “De šokių šventė. Išstatytos nuotrau kartą rodo Vilija Eivaitė. Du jos nes, bet geriau atrinktas, nepa aptarnavimas. Atidaryta pirmad.
5V4%
dikacijos” (R. Šilbajoris), Liudo kos šių mūsų fotografų: Jurgio nemažo formato paveikslai domi gailint joms taipgi būtino kom ir ketvirtad. vakarais iki 9 vaL
Dovydėno romano “Broliai Do- Anyso, Sauliaus Bagdono, Euge
mokamas
L brd.
nuoja visą giluminę parodos sie- ponento — erdvės.
me&os” angliškoji laida (Kęstutis nijaus Būtėno, Rimo Damijonai
3314 West 63rd Street
mafanum
A. Keblys), Adomo ir Filomenos čio, Algio Jasaičio, Donato Ka
Chicago, Illinois 60629
Kantautų “A Lithuanian Biblio- valiūno, Lino Regio, Arvydo Ta
vystę bei žmogystę, besistengiant
graphy” (M. G. Slavėnas), Justi mulio ir Alekso Urbos. Nuotrau Kultūrinė kronika
įnešti naujos šviesos į jo veikimą, Tel. — PRospect 6-8998
no Marcinkevičiaus ‘‘Mažosios kose labiausiai
akcentuojamas
mirtį, prisikėlimą ir tarpininko
poemos” (R. Šilbajoris) ir J. Kra- šokio judesys. Ir čia jautri foto
PASKIRTA ŽYMIAUSIOJI
misiją tanp Dievo ir žmogaus.
likausko “Martynas Mažvydas grafų akis yra pagavusi nuosta
VOKIEČIU LITERATŪROS
Vilniuje” (R. Šilbajoris).
Veikalas nėra nei lengvas skai
biausių momentų. Daugelis nuo
PREMIJA
tyti, nei populiarus, daugiau sklei
traukų yra tikrai aukšto meni
• LIETUVIŲ DIENOS, 1976 nio lygio. Savotiška naujiena yra
Vakarų Vokietijoj didžiausią džia studijinės šviesos, kaip reli
m. gruodžio mėn., Nr. 10. Re ir tai, kad prie nuotraukų jokių prestižą turinti literatūros premi ginio sentimento.
daguoja Redakcinė kolegija. Lei pavardžių nėra. Šia prasme pa ja yra vadinama Georg Bueeh(l'P-)
džia A. Skirtus. Metinė žurnalo roda dalinai lyg ir anoniminė,
ner premija, kasmet skiriama
prenumerata 12 dol. Redakcijos ir lyg ir bendra kolektyvinė duok
Vokiečių kalbos ir literatūros aka MODERNUS SUSIKAUPIMAS
administracijos adresas: 4364 Sun- lė ipasirinktajai temai. Iš šokių demijos. 1976 metų šioji premi
Pažangios dvasios jėzuitas W.
set Bh’d., Hollywood, CA 90029. temos išsiskiria tik akivaizdžiai ja teko poetui ir novelistui Heinz
J.
O’Malley parašė knygą “A
Apie Kalėdas — rašo Juozas autorizuotos Vilijos Bilaišytės ki Piontekui ( g. 1925 m.). Pionte- Book About Praying” (išleido
Prunskis; daug dėmesio skiriama tų buitinių temų nuotraukos, ku ko eilėraščių braižas gana mo Paulist Press, New Yorke, 1976
VYRIAUSIA {STAIGA: 1776 BR0ADWAT, NEW YORK, R. Y. 10019
senosios lietuvių išeivijos paro rios rodomos atskirai, neįjungtos demus, kuriuo jis giliai užgriebia m., 127 psl., 1.95 dol.). Autorius
TEL — 601-6600; 081-7729
j šokių šventės temą.
šių dienų žmogaus
situaciją
dai; spausdinamas Jono Kuprioyra ne vien kunigas, bet ir akto
Parodos dailininkų dalyje itin įprieštaringumų pilname pasau rius, režisierius, kompozitorius,
nio sudarytas sceninis Lietuvos
Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Siuntinių
lyje. Jo eilėraščių knygos: Die
istorijos montažas;
duodamas stipri yra grafiką. Čia ypač dė Furt (1952), Die Rauchfahne daugelį metų dirbęs su jauni
pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.
Prano Visvydo eilėraščių ciklas mesį patraukia Martyno Gra- (1953), Wassermarke (1957), mu ir savo patirtį įtraukęs į šį lei
monto darbai. Juodų tonų ir pus
dinį. Savo siūlomom susikaupi
Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvai“Nuo marių pylimo”, Vijolės tonių plokštuminis balansas įvai ryškesnė apysakų knyga Vor Aumo metodui jis yra panaudojęs
riaušių
audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.
Arbaitės apybraiža ir daug kito rioje, bet tikslioje kompozicijoje gen (1955). Poetui paskirtoji pre įvairių rytiečių,
moderniosios
kios kronikinės, iliustruotos me taip išdėstytas, kad efektui nie mija yra 10,000 vokiškų markių. psichoterapijos būdus, grupines
Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šeštadieniais ir sekmadie
ko
negali
prikišti.
Tai
ne
tik
for

niais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.
susitelkimo pratybas, kurios dau
džiagos.
STUDIJA APIE KRISTŲ
mos, bet ir turinio grafika, ką
gelį gali sudominti savo nauju
• MUZIKOS ŽINIOS, 1976 aiškiai pajunti, stebėdamas tą
M0$Q SKYRIAI:
Kietu vokišku darbštumu pa mu, įvairumu, bet kurios dauge
visos
būties
gūdžiai
apleistą
“
Kry

m., Nr. 1 — 2. Redaguoja Algir
sižymįs Tuebingeno universiteto liui mūsų atrodys neįprastos, pa
ABentoum, Pa. — 126 TUghman Street ............................................................................................................ 436-1664
žių” arba ‘‘Urvinius žmones”, ku
prof. W. Kasper yra parašęs nau šalinėmis pratybomis atmieštos,
das Kačanauskas, 227 N. 7th St.,
Baltlmore 31, Md. — 1828 Fleet Street ............................~........................... .............................._.... .. ............... 342-4246
rie čia tokie -vieniši ir taip iš
gal net išblaškančios, tačiau au
ją
Kristaus
gyvenimo
studiją,
ku

Brooklyn, N. Y. 11218 — 485 McDonald Avenue ____ ________ ____ ____________ ___________ _____ 633-0096
Brooklyn, N. Y. 11211. Leidžia gąstingai žvelgia į pasaulį žmo
Buffalo 12, N. Y. — 701 Flllmore Avenue _________ ______________ ____________ ____ _______ _... 895-0700
ri 1976 m. išleista anglų kalbos toriaus bandymuose su mokslei
Amerikos Lietuvių vargoninin
nijos -kelio pradžioje.
Chicago 22, Hl. — 1241 No. Ashland Avenue _____________________
480-2818
vertime “Jesus the Christ” (Pau- viais ir studentais davusios gerų
Chicago,
IU
60629
—
2608
Weet
69
Street
....................
925-2787
kų — muzikų sąjunga. Admi
Grynai grafikė yra ir Teresė list Press, 289 psl., 12.95 doL). rezultatų.
Chicago, m. 60669 — 1855 West 47 Street ........................
376-6796
nistruoja Ona Zubavičienė, 6 Gaidelytė. Čia jau aštriai juo Autorius yra susilaukęs tarptau
Cleveland 13, Ohio —1028 Kenilworth Avenue ______________ ______ ________ __________ ______ 771-0666
ŠVEICARUI PASKIRTA
Detrolt 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue -------- ---------------------------------------- --------- - --- -------- 365-6780
Oak St., Clark, N. J. 07066. Me da-balta kontrasto grafika. La tinio pripažinimo ir buvo pakvies
Hamtramck, Mleh. — 11339 Jos Campau Avenue __________________________ __ ________ ___ ..__ 365-6740
biausiai išbaigta yra
“Auka”, tas su paskaitomis į Gregorijaus VOKIEČIŲ LITERATŪROS
tinė prenumerata 5 dol.
Hartford 6, Conn. — 122-126 Hillside Avenue_____ _______________ ________________ ____ ....._____ 246-2348
kur įprie centrinio kompozicinio univ. Romoje ir į San Francisco
PREMIJA
Los Angeles 4, Calif. — 156 So. Vermont Avenue______ ___ _________ ._______ .............____________ 385-6550
Kai kas iš šio numerio temų: kamieno neblogai priglaustos ir univ. Veikale atsispindi nuosta
New York 3, N. Y. — 78 Second Avenue _______ __________________ ______ ......._________ _____ 674-1646
Vokiečių leidyklų skiriama
Kompozitorius VI. Jakubėnas visos kitos detalės. “Augale” maz biai gilus pažinimas ligšiolinių
New York 3, N. Y. — 324 E. 9 St. ________________________________________________ _________ _ 475-7430
gais sukaupta energija gerai per katalikų ir protestantų moksli-( vadinamoji Taikos premija už
Miami Beaeh, Fla 33136 — 1201 17 St.
___________________________________ ________ ___ 305-673-8226
apie savo veikalus, atliktus jo mi
Philadeiphia 23, Pa. — 631 W. Girard Avenue ........... ........... „........... ........................... ............................... 780-4*07
duoda kone tratantį jo augimą. ninku raštų apie Kristų, paro
1976 metus teko šveicarų rašyto
nėjime New Yorke; Vladas Jaku “Laikas bėga...” —besvorės erd
Pboeniz, Arto 85027 — 22047 Black Canyon Hwy._______ ______ ______________ ______ _______ 602-042-8770
dant gilų studijinį kritiškumą.
Rahway, N. J. — 47 East Mllton Avenue _____ _________________________ __________ ___ ______ 581-8800
jui
Max
Frish
(g.
1911
m.).
Ra

bėnas apie lietuviškosios muzikos vės formų balanse subtiliai iš Knygoje konspektyviu būdu su
SUver Springs, Md. — 1002 Kennebec Avė. ................... .... ........... . ................................................. .. 301-586-S464
bruožus; Pobūvis pagerbti Izido reikštas laiko neapčiuopiamu pažindinama su pažangiausiomis šytojas literatūros pasaulyje iš
South Rlver, N. J. — 41 Whitehead Avenue_____ ___________ __ ___________________ ________ ___ 257-6320
mas. Gaidelytei dabar reiktų kon naujųjų mokslininkų idėjomis, kilo savo prozos ir dramos veika
Syracuse, N. Y. 13204 — 515 Marcellus Street ............... ......... ..... ..................................... ....................... 475-6746
riui Vasiliūnui; Broniaus Jonušo
Woodhaven, Queens, N. Y. 11421 — 80-14 Jamaica Ava.____________________ ______ _______ ______ 266-6260
centruotis į linijų subtilesnį iš pasiliekant ištikimam tradicinei
lais. Kaip publicistas, Max Frisch
netekus; Juozės Augaitytės pager baigtumą, į rankos tikslesnį įgu
Kristaus Dievo — žmogaus sam
NAUJI SKYRIAI:
ypač kovoja už individo laisvę,
bimas; Trijų didžiųjų koncer- dimą.
pratai, sprendžiant iškylančias
LAKEWOOD, N. J. 66701 — 234 Second St ................-..................... ............................ -.............. ............ 363-0464
Motekaitienė apie mūsų
Dalios Petreikytės trijų darbų pagrindines kristologijos proble už mažumų teises, aštriai pasisa
HERKIMER, N. Y. — McKENNAN RD.............. ................................... ....................................................... 315-806-3636
(akriHkos, siuvinėjimo, grafikos) mas ir Išryškinant Kristaus die- kydamas prieš visus totaliomis.
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— Ar yra koks lietuviškas
judėjimas — veikimas Kolum
bijoje
— Kolumbijoje yra gana di
delis veikimas lietuvių tarpe,
jei prisiminsime, kad jų beliko
tiek mažai. Ypač aktyvus jauni
mas. Jie dažnai turi įvairius su
sirinkimus, tautinių šokių gru
pes. ir t. t.

— Ar Jūsų merginos (duk
ros) pasiduoda lietuviškam
auklėjimui, ar joms tai tik atsi- į
tiktinumas?

Dalia Oželytė - De la Cucsta;
Ar Jums pačiai lietuvybė
paviešėdama pas savo motin? yra labai arti šird'es? Kc'p
Sofiją Oželienę. Teko patirti, jūs draugaujate su Kclumb' ;cs
kad, belankydama sa\o gir?. moterimis, ar ka'p v'.e.za iš j:t
ji taipgi turėjo
svarbiu? ar su lietuvišku “stazp:'”

— Mano abi mergaitės yra
auklėjamos kolumbiečių angliš
koje atmosferoje. Savaime aiš
ku, jos žino labai daug apie
Lietuvą ir, kai atskrenda mano
mamutė — jų močiutė — vi
suomet daug papasakoja, bet
joms išmokti trečią kalbą, kai
dar yra mažos — labai sunku.
Vyresnioji duktė šoka lietuvių
tautinių šokių grupėje ir dai
nuoja lietuviškas liaudies dai
nas. Ji dalyvauja lietuvių sto
vyklose, bet ir ten visas lietu
viškasis jaunimas kalba ispa- ■
niškai.

patarimus ir savo profesijoje
_
maunenuieciu George Gallup ir w
numirsiu„

— Kaip jaučiatės patekusi i
lietuvišką katilą Chicagoje T

REDAGUOJA ST. SEMĖNIENE. «5A? S. IRO V ST.. CHICAGO, ILL.. 60629. TELEF. 925-5988

LIETUVE P. AMERIKOS VIEŠOSIOS NUOMONES TYRĖJA
Neseniai

Chicagoje lankėsi jos padėtimi.

,,e.
t03

kitais žymiais žmonėmis. Susi- nog

firltidlriTrf-. 1977 m. sausio mėn. 15 d.

Aristokrates mėgo žirnius
ViHutiniSkai imant, amerikie
tis suvalgys šiais metais apie
keturis svarus žirnių, skelbia
dr. Latvrcnce Van Miers, Na?*ssn. preziden
tas.
Žaliojo žirnio nieks nekonser
vavo ligi 1881 m. Tačiau žirniai
buvo slepiami Egipto karalių
kapuose ir buvo šventi skandi
navų dievui Thor. Žirnius labai
mėgo 17 šimtmety Prancūzijos
karališkųjų rūmų damos, ir bu
vo mada iu užkąsti, prieš einant
gulti. Žirnis taipgi buvo mėgia
miausia daržovė tokių žmonių
kaip Thomas Jeffersonas.

Moterų darko paklausa
Moterys, baigusios universi
tetą, daug sunkiau susiranda
darbo kaip tų pačių kvalifika
cijų vyrai. Darbo departamen: to skaičiai rodo, kad bedarbių
santykis baigusių moterų stu
denčių (11 proc.) pralenkia vy
rų santykį (8.2 proc.).

Prieš keletą

savaičių pieti

nės dalies švietimo ministerija,
išleido brošiūrą ‘ Coilege Women and the Job Market in the
South, 1980”, išvardindama tas
sritis, kuriose moterys galėtų
labiausiai pasireikšti ir susiras
ti sau darbo, o tačiau jos ten
gerokai vyrų pralenktos.
Pagal tą pranešimą, tos sri
tys yra: inžinerija, dantų gydy
mas, ligoninių administracija,
veterinarijos medicina, medici
na, viešoji administracija ir
prekybos administracija.

— Labai smagu. Man labai
malonu vėl aplankyti Chicagą,
nes jau 15 metų jos neregėjau.
Į JAV atskrendu savo profesi- petr*s Rimša (1881-1951)
Sofijos Jurgėiienės bar^ltef nis poruotas '19371
,
I vė, dažnai kaip draugė esu joms
jos reikalais, bet būnu ir New
4— Ponia Dalia, mums įdomu, Į “įdomesnė””, negu jų draugės
Yorke arba Washingtone, D.C.
3. upę, režisavo, vaidino, ruošė savo ir bendruomenės. Šal i jos užtikrini kur ir kokį darbą Jūs pasirin- ’ kolumbietės. Iš dalies, gal net
Nors Chicaga gerokai pasikeitu..
.....
.
. ,
. .,
si,
bet
daug
gražesnė,
negu
kaip
;oI° recitahus
turėjo laimes pasi- mai, kad mylinti uk savo vyra, nekote Pietų Amerikoje, kitaip '& “egzotiškesnė” — atklydusi
likti savo profesijoje —dainavo ra- įtikina.
aafcant, kuo esate Kolumbijoje, j§ šiaurės.
paskutinį kartą ją mačiau.
Antrame veiksme atstumtas Mo
ir pasauly?
Dalia labai gražiai kalba lie- di°r°ne’
užėmė patovią vie— Koks yra Kolumbijos mo
Dalia Ožilytė — D? la Cuesta
nikos
sužadėtinis Jonas Rupeika ir
tuviškai,
be
akcento,
be
lietu*
Australijos
operoje,
kur
dirba
ir
— Apsigyvenusi su vyru Ko ters gyvenimas?
jo
draugas
viengungis Petras Sut
viškų
žodžių
trūkumo,
dar
su
dabar
pasyviai
gyvenąs
Sydney
lumbijoje, pradėjau dėstyti Mebe visokių amerikietiškų prie plačiu žodynu. Nustebino ypač • Nebuvo betarpio, kad Paulius kus (Paulius Rūtenis), sielos neri
—
Kaip
ir
visame
pasaulyje,
delline Ekonomijos fakultete
monių. Tos moters gyvenimas kai paprašyta atsakyti į klau- Rūtenis būtl* atitoI«6 nuo lietuviš~ mą skandindami nugėrime, nagri
Viename didžiausių Kolumbijos taip ir Kolumbijoje, moteris kouniversitetų — University of voja už savo teises. Aišku, kad yra sunkus, nes vyras čia do- simus raštu, ji tuojau pat ma kos bendruomenės ir nebūtų gyve- nėja ir smerkia lietuvaitės (Moni išeina.
Ištekėjusi ji nustoja šinėle “išbarškino” pokalbį puij05 reikalais, jos rūpesčiais. kos) nutautėjimą. Taiklios Petro
Atomazga yra staigi, įdomi. Atei
Antioqnia— kuris šiandien tu febai yra daug sunkiau, nes yra
Meilė
savo
tautai,
ypač
susidomėji

.J™
“
8
visuomenės
replikos,
pagilintos
lietuviškais
na Jonas, Kambary radęs Elder šei
ri 10,000 studentų. Dabar, po
kia lietuvių kalba — be jokių
klasių pasidalinimas. Pavyzdz.,
mas
lietuvių
tautosaka
ir
liaudies
priežodžiais,
nukreiptos
prieš
lietu

mos
narius, išskiriant Moniką, pa
klaidų.
Danutė Augienė
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