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Kertine parašte
Pajudinkime „įšalusias" knygas
Kaliais, pirmąsyk įžengęs į bib
lioteką Amerikoje, ėmiau ieškoti
knygų apie Rytų Europos lite
ratūrą ir istoriją. Manęs laukė
dvi nemalonios staigmenos: visų
Rytų Europos tautų knygų su
ma buvo gerokai mažesnė už vie
nos Rusijos, o apie Lietuvą ne
buvo nė vieno pavadinimo.

kas nebūtų šio darbo ėmęsis, ar
būtų 1 pametęs po pirmųjų
sunkumų? Lentynos būtų apy
tuštės. Nežiūrint mūsų didžiavi
mosi savo organizaciniais sugebė
jimais, nepaprastai daug tebepri
klauso nuo vienintelio žmogaus
vizijos, ryžto ir ištvermės.
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Kalbamės su JAV LB Kultūros tarybos
pirmininku Juozu Gaila
Lietuvių Bendruomenė išeivi- ka vėluotis, nes mano asmeniniai'
joje yra viena iš tų organizaci-j reikalai taip susiklostė, kad esu į
jų, kurios vadovybėje nėra na-į persikėlimo iš Philadelphijos į į
pakeičiamų narių. Kiekvieneri \ Baltimorę stadijoje, taip pat, ne-j
Bendruomenės demokratiški rin- tikėtai mano šeimą aplankė mir-Į
kimai vadovavimui
įpareigoja i ti s . Kaip žinote, buvusį Kultūros!
apsčiai ir naujų vardų. O dirban tarybos pirmininką
Anatolijų
tieji neįsipilietina čia iki amžiaus Kairį š. m. pradžioje ištiko auto
pabaigos tame ar kitame poste, mobilio nelaimė; sausio 22 d. nu
bet, reikalui esant, nesikrato ir vykęs į Chicagą teberadau jį
kito darbo, jei tenai talka yra sunkioje padėtyje ligoninėje, tad
reikalinga.
ir pareigų bei iždo perėmimas
Po pastarųjų Lietuvių Bend nebuvo įmanomas. Tačiau, ne
ruomenės rinkimų taipgi be ypa- žiūrint šių kliūčių, nors ir netu
tingų kovų ir skausmų ne vienas, r ė d a m a s valdybos, iždo ir knygų
vadovaujantis postas patikėtas lesu pradėjęs kultūrinius reikalus
jame dar nebuvusiam žmogui. tvarkyti, apylinkes judinti, pre
Toks yra naujasis JAV LB Kul mijomis rūpintis. Techniškuo
tūros tarybos pirm. Juozas Gaila. se darbuose man talkininkauja
Žinodami, koks be galo svarbus JAV LB centro valdyba Philadelmums visiems kultūrinis išeivi
phijoje.
jos gyvastingumas, bent keliais
klausimais čia kreipiamės į nau
— Ar savo kadencijai susidaro
jąjį Kultūros tarybos pirmininką te kokį išankstinį Kultūros tary
Juozą Gailą, informuodamiesi ir
bos veiklos planą, ar žadate už
dalindamiesi bendruoju rūpesčiu.
siiminėti problemomis,
kurias
Šiandien Chicagoje, Margos mokyklos auditorijoje, prasideda šių meni €hipats
gyvenimas
ant
stalo
paklos?
—Kokie pirmieji rūpesčiai bu
vo, pradėjus eiti JAV LB Kultū
—Esu ne kultūrininkas, bet
ros tarybos pirmininko pareigas? administratorius, kitaip tariant
— Kiekvieną darbą pradedant, gaspadorius. Pirmiausia didžiau
didžiausias rūpestis yra susirasti sią dėmesį kreipsiu į kultūriniams
talkininkų: šiuo atveju —suda reikalams administracinio apara
ryti darbščią tarybos valdybą. to sudarymą apygardose ir apy
Deja, su valdybos sudarymu ten- linkėse, nes kas iš gražiausių pla-

Apie "Manyland Books" vėl
kalbame, nes lietuvių literatūros
kolekcija šiandien
galėtų būti
dar didesnė. Du stambūs veika-:
lai, lietuvių prozos ir poezijos j
rinktinės anglų kalba jau ilgą;
laiką įšalusios spaustuvėse ir ne
gali pajudėti į lentynas. Infiiacinis spaustuvės kainų kilimas,
spaustuvės savininkų pasikeiti
mas ir panašios bėdos įšaldė
šiuos du tomus ir keletą kitų;
leidinių.

Toksai apsižvalgymas
virto
įpročiu. Ir dabar, vos įžengęs į
viešąją ar universitetinę biblio
teką, suku, kaip arklys vandens
pusėn, prie Rytų Europos lenty
nų. Šiandien, palyginus su anais
senaisiais laikais, padėtis truputį
pagerėjusi. Nors skaitantieji ame
rikiečiai tebėra labai neapsisvietę, turint minty Rytų Europos
kultūrą, bet tos kadaise apytuš
tės lentynos nuosekliai vis pilnė
ja. Atsirado amerikiečių ir ang
lų leidėjų, nepraeinančių pro
Bet juk tai "privati" leidykla,
Zobarsko
"privatus" reikalas...
lenkų ir čekų rašytojus.
Rytų
Europą pradeda atrasti universi Tokių komentarų ne vienas
tetinės leidyklas. Vengrai patys esam girdėję. Jie absoliučiai klai
spausdina visai neblogai išvers dingi. Kaip teatras, šeštadienitus savo klasikus (pvz. "Corvi- I nės mokyklos, šokių šventės ar
nos" išleista Adomo Mickevičiaus panašūs reiškiniai, taip ir repre
bendralaikio Petoefi biografija). zentacinių knygų leidimas sve
Ukrainiečiai turi įsisteigę net in timomis kalbomis yra mūsų visų
stitutą, kuris jau leidžia į pasau bendruomeninis reikalas. Tokie
leidiniai yra beveik visad deficiti
lį didžiulius jų raštų tomus.
niai pinigine prasme, bet jie ne
Svarbiausia, tose lentynose ša didelį pelną, šviesdami (pasau
rikiuojasi ir veikalai apie lietu lį Lietuvos ir lietuviškosios kultū
vių literatūrą ir istoriją. Jų jau ros spinduliais. Kad taip mūsų
yra tiek, kad šiandien universite svarbiosios politinės ir kultūrinės
te galima dėstyti lietuvių litera organizacijos suremtų pečius ir
tūros, kultūros ar net tautosakos išstumtų šiuos du svarbius leidi
kursą. Iš tų leidinių ištraukas nius į viešumą, kad atsilieptų
persiapausdina įvairūs amerikiečių pavieniai mecenatai! Lietuvių
Vadovėliai ir antologijos. V. •"a tai, prozos ir poezijos rinktinių toles
didžiąja dalimi, yra Stepo Zobars- nis likimas yra egzaminas mums
ko vadovaujamos "Manyland Bo- visiems.
oks" leidyklos nuopelnas. Kaip
A. Landsbergis I
tos lentynos aūodytų, jea Zcbars-*

cagos Lietuvių operos sezonas: statoma Charles Gounod "Romeo ir Julija".
Operos dirigentas ir meno vadovas Aleksandras Kučiūnas paskutinėj repeti
cijoj. Uždanga skleidžiasi... Pradedam!
Nuotr. V. Jasineviciaus

nų ir sumanymų, jei nėra kas
juos tinkamai vykdo ir nėra kas
sutelkia lėšų jų įgyvendinimui.
Kultūrinės veiklos planas yra su-

Linksmasis reporterio pieštukas: sulietuvintos operos premjera
•mr—

i

Lietuvių išeivijos jaunosios kartos atstovai Romuka? ir Julytė: "Mudu mylimės!... Mudu mylimės!-**
Julytės mama, ponia Bendruomenienė: "Kad man tU tas ilgaplaukis Aliukas daugiau nesimaišytų. Julyte, marš
i vidų.**
Romuko mama- ponia Altien*: "Bendruomenyt* m*n ; martiM? Geriau paiauiio pabaida" Vaike, marš namo!"
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URSUS

JEI MOKĖSIME IŠNAUDOTI VISU:

5/a/ne numery
Pajudinkime "įšalusias" knygas.
Jei mokėsime išnaudoti visus turimus
resursus: pokalbis su Kultūros
tarybos pirmininku Juozu Gaila,
Reiner Kunze - Rytu Vokietijos poetas.
Iš Ryti| Vokietijos poezijos.
Netolimos praeities heroizmas.
Kai dailininke įninka
į vienę kurie tema.
Dar del svetimu vardu rašybos.
Kanados Stratf ordo festivalyje.

C*Sc^ _:.:*-..,

darytas buvusios Kultūros tary
bos. Mano supratimu, jis reika
lingas gero apkarpymo, atsižvel
giant į mūsų ribotus išteklius,
kad būtų įmanomas vykdyti, ir
tam tikrų papildymų, kuriuos
iššaukia besikeičiąs gyvenimas.
Visiškai neabejoju, kad teks užsi
iminėti problemomis, kurias,
kaip Jūs sakote, pats gyvenimas
ant stalo paklos.
Aišku, ka'a lietuviškai veiklai
'egalima skirti tik poilsio valan
das, visada yra pavojus paskęsti
nuo!atin\iose susirašinėjimuose,
pasitarimuose, posėdžiuose ir ten
kintis tik būtiniausių kultūrinių
reikalų atlikimu. Vis dėlto, ti
kiuosi, kad aš ir būsima valdyba
mokėsime taip susitvarkyti, kad
mums liks laiko ir ilgalaikio pla
no vykdymui.

• •«

skaitytojų
ir pirkėjų
Knygų
kaičius kasmet mažėja ir, ne
žiūrint kiek mes bedėtume pa
stangų leidinių platinime, ste
buklų nepadarysime. Tad, in
vestuodami stambias pinigų su
mas į naujus leidinius, turime
būti nepaprastai apdairūs. Kaip
neapdairumo pavyzdį galiu pa
imti LB krašto valdybos išleistą
rinkinį "Dainos chorams". Jį iš
leidome, nes mūsų muzikai ir
mūsų chorai priekaištavo LB,
kad pastaroji neparuošianti tokio
žanro leidinių.
"Dainų cho
rams" išleidimas LB kainavo ne
toli 6,000 dolerių. Iki šiol jų iš
parduota už porą šimtų dol., ir
veik visos knygos guli dėlėse ma
no ir V. šaleiūno namuose. Cho
rai nusipirko jų po egzemplio
rių, pasigamino multiplikavimo
mašinomis ir daugiau jų nebe
pirks.
Jeigu nutariame leisti tik tuos
veikalus, kuriems rinka yra už
tikrinta, tai ką daryti su tais pa
ruoštais mūsų kultūrininkų dar
bais, kurie jau yra rankraščiuose
ir kaip jais galės pasinaudoti ta
mūsų visuomenės dalis, kuri tuo
domisi? Manyčiau, kad čia ir bū
tų Kultūros tarybos pareiga tuos
rankraščius multiplikuoti ir su
daryti sąlygas jų naudojimui
šiandieną ir išlikimui ateičiai.
— Vyresniems mūsų kūrybin
giems kultūrininkams nesulaiko
mai iš gyvenimo pasitraukiant,
kaip Jūs žiūrėtumei į išeivijos
kultūrinio fryvenimo ateitį ir į
Tyresniųjų pakaitą?

— Kas ir kaip į mūsų kultūri
nio gyvenimo a*ei*į bežūrėtų, ji
niekam negali atrodyti šviesi, ta
kiau ji jokiu būdu nėra beviltiš
ka. Jei ii tok r a būtų, jau šiandie
n i n;ekas iŠ mūsų dėl jos ne
draskytume.
Pirmiausia pajusime grožinė**
literatūros spragą. Jei vidurinė
karta dar vieną, kitą poetę ir ra
šytoją davė. tai iš mūsų jauno
sios kartos kitokių vargiai sulauk
sime. Su mažomis išimtimis, net
ir tie jaunieji, kurie lituanistines
mokyklas bus baigę ir įgimtais li
— Vis dėlto, kurios mūsų sa teratūriniais talentais apdovano
vaime riedančio kultūrinio gyve ti, kažin ar kurs, nes jų lie
nimo gerovės ar negerovės Kul tuvių kalba bus per silpna: virtu
tūros tarybai ir Jums atrodo šiuo vinė, bot ne literatūrinė. Greimetu aktualiausios ir kaip Kul č ; au tokie bandys rašyti angliš
tūros taryba galiKitų jas spręsti kai ir nevengs lietuviškų temų.
arba bent prie vienokio ar kito
10 — 15 metų laikotarpy pra
kio sprendimo kuo ir kxdp prisi dės retėti mfisų laikraščiai ir iš
dėti?
nyks kulturpolitiniai
žurnalai.
Pasliks
tie
laikraščiai,
kurie
— Viena iš aktualiausių mū
sų kultūrinio gyvenimo proble šiandieną yra pozityvūs ir tar
mų yra ta, kad mūsų knygų nauja visos išeivijos labui, bet ne
intere
sandėlių lentynos lūžta nuo ne- savos politinės partijos
išparduotu knygų, o mes vis ra sams.
Muzikiniame gyvenime savų
ginami leisti kitas. Net ir sudary
choru
renesanso nesulauksime.
tasis kultūros veiklos planas per
daug bazuojasi naujų knygų lei Muzikų iš jaunųjų atsiras, gal
dimu: nuo botanikos žodyno iki net ir daugiau ir net talentinges
studijos apie dvikamienius as nių. Tikrai netrūks dailininkų,
menvardžius. Kas gi tuos leidi nes dailę, taip kaip ir muziką, kal
barjerai nevaržo. Aišku, ateimus išpirks? ViYškai neteigiu, bos
:
t
es
jaumjių muzikų ir daili
kad jau viską vertingiausio iš
spausdinome ir kad jau nebetu ninkų kūryboje pasigesime lietu
rimo knygos mylėtojų n r pirkė- višku motyvų, tačiau ne visada
;*i:. Suprantu taip pat mūsų kul įų suradome ir iš Lietuvos atvy
tūrininku, mokslininkų troški kusios kartos kūryboje. Tautinis
mą savo ilgų metų darbo vai vikis mūsų jaunimo tarpe tapo
sius matyti knygos formoje, kad toks populiarus, kad jis ir toliau
kultūriniame
tais lobiais galėtų dalintis ir dominuos mūsų
eteinančios kartos išeivijoje ir bū gyvenime. Netruks nei šokėjų,
simoje nepriklausomoje Lietuvo nei žiūrovų.
je. Tačiau turima būti realūs.
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DRAUGAS — MOKSLAS MENAS, LITERATŪRA

Šeštadienis, 197? m. kov» 26-3.

vės kovas su gera doze erotikos,! visą pasaulinę" grožinę literatu-; dol. Garbės prenumerata lOadol
kad knyga taptų "bestselleriu" ; : rą. T a i tikras šiandieninės lite- Redakcijos ir administracijas ad
resas: 1011 College St., Toronto,
ir vėliau Ho!lywoodas ją pavers ratūros pasaulinis veidrodis.
KULTŪROS
Šiame numeryje
straipsniais Ont. M 6 H 1A8, Canada.
tų filmu. Įtaigotų dirigentą Ardėmesio
skiriama
t h u r Fiedler į Boston Pops reper daugiausia
Spausdinama Tyrų
Dukters
TARYBOS
!
1976
metų
Books
Abroad
— Neutuarą įtraukti eilę
lietuviškų
(Bronės Buivydaitės) apybraiža
ompozicijų. Pas kompozitorių stadt tarptautinės premijos laure
PIRMININKU
]
poetei Elizabeth Bishop. ir eilėraščiai, prisimenamas po
Leonardą Bernsteiną užsakytų lie atei
etas Pranas Vaičaitis, rašoma
tuvišką simfoniją, kuri būtų pir Naujų knygų apžvalgose aptaria
apie lietuvę moterį Vilnioje len
(Atkelta iš 1 psl.)
mą kartą atlikta J. F. Kennedy mas ir Leonardo Andriekaus pokų
okupacijos laikotarpiu, apie
Išmokytų
dainininką i e z i i o s rinkinys ''Už vasaros varKaip matote, nepramatau. kad
c=ntre.
moterų suvedžiojimą praeity* ir
John Denver bent vieną lietuviš tų"" ir Prano Naujokaičio "Lie
išeivijos kultūrinį
gyvenimas
dabar, apie vaišes mūsą paaaiiką liaudies dainą, jis ją dainuotų tuvių literatūros istorijos'* trečia
ateinančiuose
dešimtmečiuose
gimuose, recenzuojamos naujos
lietuviškai ir angliškai, ir pasida sis tomas. Abi recenzijos parašy
subyrėtų, bet taip pat neprama-,
knygos, duodama pkrti »c*erų
rytų "number one hit" visame tos Rimvydo Šilbajorio.
tau. kad kas pakeistu Į amžiny
veiklos kronika, pristatomas m a 
bę pasitraukiančius literatus, is
pasaulyje...
:
• MOTERIS, 1976 m. Nr. 6. dų ir grožio pasaulis, šeiminin
torikus, lituanistus. Vis dėlto, jei
Tai būtų fantazija, bet kas Lietuvių moterų žurnalas. Reda
kių kampelis ir k t
mokėsime taikytis prie besikei
mūsų negausiai ir palyginti ne- guoja Nora Kulpavičienė. Admi
Žurnalas išeina kas du mėne
čiančių gyvenimo
sąlygų, jei
"urtingai išeivijai yra fantazija,
nistruoja Bronė Pabedinskienė.
mokėsime išnaudoti visus turi
tas kitoms
tautybėms šiame
Leidžia Kanados Lietuvių moterų siai, gausiai iliustruotas, gerame
mus resursus, nevengsime nau
krašte yra realybė. O vis dėlto
draugija. Metinė prenumerata 6 popieriuje, puošnios išvaizdos.
dotis ir okupuotos Lietuvos kul
! ne vien materialiniuose ištekliuotūrininkų pasiekimais, nors gal ir
! se glūdi kultūrinės veiklos pra
nepasiekdami kultūrinių everesdai. Esu tikras, kad, jei šiandie
tų, išlaikysime pakenčiamą kul
ną skirtume milijonines premiTeL ofiso ir hato: OLympie tA\9f
Tel PR 8-S229
tūrinį lygi.
J ; as už meną, literatūrą, muziką.
0R. P. KIStEUDS
0R. ANNA BAUUNAS
į vis tiek nebūtume tikri dėl paGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES D*
• šaulį stebinančių šedevrų. Galė
— Pats didysis kultūrinių rei1443 So. 5©to Ąve.. f%*«*
GėRKLfiS UGOS
jų Kultūros taryba būti ir Bkalų rėmėjas lig šiol buvo ir, tur
Kaadien 1-3 vai h- «-? **<
|
mintinga
ir
turtinga,
vis
tiek
ne
2858 W«st 63rd Street
būt. ir toliau bus Lietuvių fondas.
iSskvrus ^r«!*.<hl • •
rastų būdų į poezijos vakarus,
geStadteniaU ' t »fc '
Jūsų manymu, ar lietuvių
fon
Valandos pagal susitarimą
piano rečitalius kiekvienoje ko
TeLREBaaM»V*V
dui reikėtų ir toliau
smulkiomis
I
lonijoje
sutraukti
šimtus
klausy
sumelėmis remti daugelį tegu it
DR. K. G. BALUKAS
DR. WALTER J. ICiRSTUIC
tojų, į chorų eiles dainos ne
Akušerija tr motent l*«o*
vidutinių projektėlių, ar dėmesį
(Lietuvia Ewtyt">»»«*»
GlnefrnloelnS Chtrorgtja
mėgstantį jaunimą. Net ir maist
sukaupti į mažesnį skaičių. rri6449 So. Polaski Road (Crawford
8935 W « t 58tb »t*-*•
pinigius gavęs, žiūrovas žiovau
čiau labiau reikšmingų,
labiau
Medical Building). TeL L.U 5-6446 Vai.: pTirmad., antrad.. «•*•< •
tų,
laukdamas
pabaigos,
algą
išliekančių darbų? jeigu pasisaPriima ligonius pagal
susitarimą. penktad. nuo 1 2.-4 va- <w>n>, •• "į
gaunąs choristas žiobčiotų be Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004. ral vąk. Tteč. ii įjota*. nž<Jarv+»
kyiumėt už pastaruosius,
kurie.
balso, jei jo sielos gelmėse nebū
Jūsų manymu,
būtii labiausiai
DR. U t t H KURAS
DR.YMLAŽYS
tų meilės lietuviškai dainai. Dy
akcentuotini?
GYDYTOJA LR CHLRi:
PLAUČIŲ IR VIDAUS UGOS
kai atsiųstas laikraštis, knyga,
I R YAIKC t*uKW?
— Prieš atsakydamas į Jūsų j jaudina mūsų archyvinės me- eksponatai net negali būti tinka
Marquette Medical Cente*
— Ką ji darytų, jei būtų iš žurnalas, dar greičiau atsfdurtų
aCEDIOAli BtrtU>rV<3
8132 So. Kedzie Avenoe
klausimą. vis dėlto norėčiau kai džiagos išlikimas, išsaugojimas. mai išdėlioti, svetimtautis, ieš- mintinga, tai m a n sunku būtų! atmatų dėžėje neskaityti.'
7i5«r south Wwotun škrtmme
VaL: pirmad., antrad. Ir ketvirta*.
Valandos: Kasdien oao U « L
kai ką paryškinti. Dažnai, kai Eilė mūsų kultūrininkų turi su kantis medžiagos apie Lietuvą, atsakyti, bet leiskite pafantazuo6 iki 7:80 vai. vakaro.
Iki i vai. popiet. §
Seštad. nuo 1 iki 3 vaL
kalbame apie Lietuvių fondą, kaupę vertingas lituanistines bib daugiau jos ras pas privačius as- į ti, ką ji darytų, jei būtų pašėlu
Ofiso tel. R E 7-1168; rezkt 2S*-3»lt
Kaip matote, netikiu, kad ne
Pagal susitarimąkuri taip pat vadiname ir milijo liotekas, nurinkę daug archyvinio
Ofiso telef. WA 5-2670
riboti materialiniai ištekliai išmenis, nei mūsų
vadinamose šiai turtinga.
Ofs. HE 4-1818; Ree. PR S-9801
R e i k t te| WAlbrook 5-S048
niniu fondu, pradedame ir galvo turtą Kas su tuo viskuo atsitiks,
„.
įkeltų lietuvišką kultūrą išeivijooficialiose įstaigose. O kas bus,
DR. J. MEŠKAUSKAS
ti, kad jis kasmet skirsto milijo jiems mirus? Net ir ta lituanisti
Pirmiausia, visiems stojantiems •: .
• . m ».
* "•
si n. v TeL Ofiso HE 4-5849, rez. S88-233S
kai tie asmenys pasitrauks iš gy
GYDYTOJAS IR CHiaOEGAS
nus dolerių lituanistinio švieti nė medžiaga, kuri šiandieną ren
'.
./
t bent
je i pakenčiamą
tobulybę, tačiau
įslauryti
kultūrinio
gy
vųjų tarpo? Todėl ir manyčiau, . ,
DR. PETER T. BRAZIS
Spedalybė Vidaus liga* Š T.
mo ir kultūros reikalams. Iš to ir kama kai kurių universitetų ar
l chorus mokėti.: stambias algas, venimo lygi, išspausti kuo dau
kad LF reikėtų kelerius metus 1 ir koncertus. Iš
2454 West n » t »fcrwt
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
aišku, antvalandžius
už išvvkas
kultūrinių
pa- giau iš dar gyvų ir iš nepriklau
kyla kaltinimai fondo skirstymo amerikiečių institucijų, nėra sau
(71-os
ir Campbell Ave. 1 IIIIIĮI—)
susiiaikvti nuo ligšiolinio pelno
2434 West 71st Street
komisijai už nevykusį skirstymą., gi, ateity. Ar už 20 — 30 metų
alkoholinius somos Lietuvos atvykusių ir šian
VaL: pirmad., antrad., ksetvtrįldr tr
j i . - . .
... ».v
rengimu oasalintu
Vai.: pirm., ketv. 1 iki 6 v. popiet penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik suSfMtftM
o LB Švietimo ir Kultūros tary fa nebus norima atsikratyti, kai i archyvų
dien atvykstančių, o taipgi jau Antrad., penktad. 1-5, treč. ir šeštad
ir išlaiky
a a h m m o sutvarkymui
ir • Kaupti lesąs
musa> . .
K,
, _
boms už švietimo ir kultūro* ap ta bus mažai naudojamasi? Ne- j mui. Norėčiau pabrėžti, kad tai gėrimus, dešras, kopūstus, gi at šiame krašte užaugusių kultūri tik susitarus.
OPTICAL
STS9I9
gius, kuriuos galėtų išleisti savo ninkų ir užtikrinti iki šiol sukur Dr. Ant. Rudoko kabinetą perčmS
VIOLETA KABOfeAFtt
leidimą. Iš tikrųjų gi kasmet iš reikia žvelgti nei į tolimą ateitį, j yra tik mano asmeninė nuomo- silankiusiems
duotų maistpini7051 So. Washtenaw. TeL 7TS-S7M
pasirinktuose restoranuose. Visus tų kultūrinių vertybių išlikimą
LF yra gaunamos tiktai kuklios j'uk" ir ' šiandieną PL archyvas, | nė.
Prltaiomi akiniai pagal gydytojų
DR.
EOMUND
E.
CIARA
lietuviškus laikraščius ir žurna
sumos, kurios šiandieną tegalė Muzikologijos archyvas išsilaiko
receptus.
OPTOMEJTRISTAS
Didelis aklaiu rįsmų paBirlakiaMn.
lus siuntinėtų veltui, gi DRAU ateičiai reikalingos žymiai gau
tų būti tik papildomu, bet ne pa
—
O
ką
pati
Kultūros
taryba
VaL: pirm., antr., peokt. 1 6 - i f M
tik pasišventusių asmenų dėka,
2709 West 51st Street
GĄ "special delivery"'. Pas ame sesnės lėšos negu tie 10 ar \5
Ketv. į-g v. r a k . ietttt. I»-4 V r į t ' i
grindiniu lėšų šaltiniu. Pvz. pra
darytu,
jeigu
būtų
ne
tik
išmin
TeL — GR 6-2400
Trečiadieniai* uždaryta.
vadinamas Alkos muziejus su
rikietį rašytoją Leon Uris užsa tūkstančių, kuriuos LB Kultūros Vai.: pagal snsttartma: pirmad. Ir
eitų metų LF pelnas siekė apie
tinga,
bet
ir
turtinga?
kytų knyga apie lietuvių lais- taryba gauna iš Lietuvių fondo.
Ketv. 1-4 k 7-9; aatrad. Ir penkt
Tefef. ~ 288-4421 „,
40.000 dol., kai tuo tarpu VLIKas grūstas" i ankštas patalpas, kur
10-4; šeštad. 10-8 vai.
laisvinimo reikalams surinko per
DR. ROMAS PETKUS
90.000 dol. Lietuvių Bendruome
Ofs. tol 7S6-I4T7; Bes. 248-2888
AKtV L I G O S — • T l f l V a i n M
OfJsai:
nės Kultūros taryba kultūros rei
DR.
L
DECKYS
111
KO.
W
ABASB AT*. '
— (416) 363-4471; ir iŠ Detroito
kalams iš LF gauna apie 10 — 15
43©0 NO. CEOTRAIi A V &
,GYDYTOJA
IR
CHIRURGfi
— (313)964-4668. Bet šiuose
tūkstančių metams,''taigi mažiau
Valandos pagal suaitarbaa.
8p*«ialyb5 — "Senų tr
miestuose yra ir po kelias bilie
nei ALTas per metus išleidžia sa
Emociinės ligos
tą
pardavimo agentūras, tad te- catAWPORD MEDICAL BUELDCfO
vo tarnautoju algoms. Aišku,
DR. FRAHK PUCKU
9449 So. Pulaski Road
Isipilietinęs. įsjn-irtinęs ir dau
aktorių, pastatymo dailininkų ir ls£omr užsisakyti n ė nevaria, iš
kada skirstoma tokia maža pini
(Kalba tfetavt&aif'
Valandos pagal susitarimą.
ALFONSAS NAKAS
muzikų. Trumpai ir bendrai te- miestų kaip Oiicaga i r k m n y kur
i
V
gų suma. n prašymų tiek daug giau negu amerikinį garsą pasie
OPTOMETRISTAS
'
__^_
1——
kęs,
kanadiškis
Stratfordo
festi
suminėsiu
tik
keliolika
vardų.
Šio
bilietų
agentūrų
nėra,
patartina
Reztd.
tel
—
GI
8-6873
(1976 m. buvo gauta 60 prašy
2618 W. 71st S I — TeL 7*HB4f
sezono (ir dar kelių sekančių!) pastų ar telrfonu bilietus užsi DR. W. M. EISIH-EISIHAS
mų), tada patenkintiems prašy valis šį pavasarį .pradeda 25-tąTBkrina akis. Pritaiko
lnirn"
mams tetenka smulkios sume- jį sezoną. Apie jo pradžią, augi m. vasarą. Visi kiti statyti po du vyriausiu režisierium ir Stratfor sakyti kuo anksčiau, bent prieš AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS Vai, pagal "Cootact
rosttarim». Uidaryta ttafi.
mą ir daugelio metų sėkme šio kartus, išskyrus komediją A Mid- do festivalio m e n o direktorium du ar daugiau mėnesių. Nesibi GINEKOLOGINE CHIRURGIJA
lės.
dienraščio puslapiuose esu pla summer..., statytą 1960, 1968 ir Keka Robin Phillips, jaunas, ne jokite, jei, sakysim, užsisakėte 6 6182 Se. Kedzie Ave. WA 6-2670
DR. LEONAS SEIB0T1S
Kodėl LF pelno skirstymo ko čiau rašęs prieš porą metų. Už- 1976 metais.
paprastai išradingas vyras. Kitų bilietus, o bevyksite tik du žmo Valandos pagal sositariiMa. Jei ne
INKSTŲ, PŪSLfiS TR
misija remia daugelį, kaip Jūs pereitą ir pereitą vasarą sekė ma
režisierių tarpe pažymėtina vie nės. Grąžinamų bilietų beveik vi atsiliepia skambinti: MI 2-0001.
PROSTATO CHIRURGIJA
sakote, vidutinių projektų pro no reportažai — paskirų spek
Avon teatre šią vasarą testą- nintelė ir pirmoji moteris Mari- sada prie kasos laukia didelė mi
M56 W. 63rd
DR. A. B. fiUYEGKAS
VaL antrad. nno 1-4 popiet
jektėlių? Manyčiau dėl to. kad i taklių įspūdžiai. Pats Stratfordo tomas vienas Sheakespeare'o vei goid Chariesvvorth. Arif Has- nia — juos atpirks su dideliu dė
ir ketv. nuo 5-7 vakarė.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
LF suplaukė pinigai smulkiomis festivalyje patirdamas nepaoras- kalas — Romeo and Juliet. Jis nain,
David Wi!l:am, David kingumu.
*
Ofiso
teL TM-38M,
TeL — B E 3-5893
sumomis iš įvairių
Amerikos tai daug džiaugsmo, noriu, kad repertuare išhus kiaurą vasarą, Jonės. Pagriridines roles vaidi
kampelių, ir šiandieną prašy kuo daugiau tautiečių imtų Stmt- nuo .birželio 6, iki spalio 15. nančių aktorių tarpe yra anglų
Specialybė Akių ligos
DR. J. J. SIMONAITIS
mai ateina iš rtf pačių Vietų, tad forda lankyti ir ten dvasinį alkį Kiti Avon teatre statomi veika T V ir filmų žvaigždė Margaret
8807 West lOSrd Street
GYDYTOJAS
pelno komisija ir.stengiami kuo malšinti. Siame rašinyje trumpai lai yra: Henriko Ibseno Gbosts Tyzack, W : i ; ; a m Hutt. Martha
Valandos pagal susitarimą
Adresas
4365 W. 6 M
daugiau iu patenkinti. Tai ne- supažindinsiu su sukaktuvinio se (birželio 7 — spalio 1 ) ; Augus Henry, Brian &edford. Maggie
Ofiso teL — PR 8-H20
reiškia, kad nėra gauta stambiu zono programa ir priminsiu, ka to Strindbergo Miss Julic (birže Smitb,
Oouglas
Rain. Aian
ReddeocUos tek*. GR «-OSlt
lio
8
—
rugsėjo
22);
Ferenco
pirmad.. antmS. ketvirtad. •
projektų. Pvz. yra desperatiškas da, kur ir kaip galima bilietais
• WORLD
LJTERATURE DR. JAMNA JAKŠEV16IUS VaL:
Scarfe, Marti Maraden. Leslie
penktad. niio 1 lkl * vaL
Molnaro
The
Guardsman
(birže
prašymas js Ivtanylarir} krrygii apsirūpinti.
(Formerty
Books
Yeo, Domine Bb/the, Ricbard TODAY
JO K 8 A
lio 9 — rugsėjo 23); ir Noėl VIonette. Eric EX>nkin, William Abroad). Voltune 51, NurrAer
leidvklos 40.0f)f! dol. paramos ir
VAIKŲ
LTGOS
DR. VYT. TAURAI
Abiejuose teatruose - Festna- Coward'«> Ha> Fever (rugsėjo Needfers, Nicholats Pennell. Galė I, Winter 1977, A Literary Quar|Ja*o4os, LKMA prašo 24.000
2656 West 68rd Stceet
GYDYTOJAS m CHLRUBGAf
h-arrii; \efkaln išleidimui. Vjet b'o ir Avon — statoma po pen 27 — ,spalb 15, tad tik p o m čiau'dar snfminėti bent keliolika. terly of The Uimersky of G k k - Pirmad., antrad.. ketvirtad. tr p e n k t
Bendra praktika ar moteni Hgjop
nuo 12 Iki 3 v a i ta- nuo 6 lkl 8 vaL
taf sumos, pramokančios metines kis veikai*. Festivalio teatre — paskutinių sezono savaičių). Nce* bet azteks. lau ir čia suminėti ] homa. Editor: Ivar K'ask.
vak. SeStad. nno 1 lkl 4 vaiOfisas tr ICO. 2S52 W .
vegas
Henrik
Ibsen
Lietuvoje
b
a
TA
WiIliamo
Shakespeare'o
LF lėšas, skirtas kultūriniams rei- : vien
t-l!
vardai Stra:[ordą dažniau lan
Žurnalas anglų kalba išeina
vo labai mėgstamas."o tarp ke
Ofwo
vaL:
pirm., aatr.
fcalams. Jei L F patenkintų'vieną (kad nekiltų neaiškumų, veikalų
Ob.
PO
7^000,
Beoš.
GA
S-7778
kantiems daug ką pasako.
keturis kartus metuose. Didelio.
penkt nuo M
nl v H
C
lių kftų Valstybės teatre statytų.
3«fit 2-4 p p. tr kita laiku
ar kitą iš šių prašymų, skirtų pavadinimus rašysiu I;K angliš
puošnaus
formato,
iliustruotas,
DR. L JENKIRS
dramų buvo ir Šmėklos. K.i*k
—-.
A Midsumnaer
Nigbt's
Kaip įsigyt, bilietus? Paštu už kiekvienas numeris netoli 200
tam vienerių ar net dvejų me kai):
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Ofiso teL H E 4-312S,
mažiau pažįstami, bet "lietuviams
sakymai priimami nuo kovo 7. psl. Metinė leidinio prenumerata
tų pelną, atmesdamas visus kitus Dream (pirmasis spektajvįkbirie, nesvetimi
S844 Weat M
Street
ir
švedas Aug«»t
DR. V. TUMAS0MIS
lio
(j.paskutinis
—
rugoiūeio
Rašyti
adresaj
Festival Box 13.50 dol., dviem metam — 25
prašymus, ar wes«6ilauktų dar
Str'rndberg, ir \engras Fcreoc
CHIRURGAS
Valandos pagal susitarimą.
10). A'H's Well That Ends Well
Office. P.O.B<tt 520. Stratford, dol. Adresas: W o r l d Literatūra
ffaufriau kritikos? Kas gali nu
2454
West71st Street
(birželio 7 — rugsėjo 22); ,Ri-': M o i n ^ ^ T i k ą p g į s s ^ ^ l Cbwa«l Orftario N5A 6V2. Canada. Vi Todav, 1005 Asp Ave.. Norman.
spręsti, kurie darbai labiau reik?VaL: pirm., antrad., ketv. Ir
DR. K. A. JUČAS
chard.aH (birželio 8 • spalio į mufrB gal mažiausia pažįstamas, s t , pirm3
patariu paprašyti viso Okla.'73019.
2-1 Ir «-» — II
mir-an", labiau išliekantys? Daili
DKRStATOLOGIJA —
15). Much Ado About Notijing.. nors anglosaksų pasauly m yra sezono programos. Ją gavus, pa
ninkui menas, ra&ytojui literatū
Tai yra "Books Abroad" žur
S a i žinomas Vaip'l drama tur- sirinkti spektaklių d a t « ir bilie
CHIRURGIJA
(rugpiūeio 16 — spalio l o ^ ^ i r
nalo naujasis vardas — "Workj
ra, muzikui murzikiniaf kūriniai,
SE14
Na.
Western A vemia
gis,
aktorius,
kompdzTtorius
ir
ki
DRJF. C WHBKIMAS
As You Likę It (rvgpiūčio 18 —
tų kainas (o kainuos šią vasarą
IMS
No.
Westem
Arenta
Literature
Today".
Puikus
buvo
pedagogui stipendifos studijuo spalio 14). Cia tenka pastebėti, tų talentų puoselėtojas. Komedi nuo 3.50 iki i 2,50 doleriu Festi
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
TaL atsakomas 12 valandų
S19? West TLst Street
tiems ir t. t. A? asmeniškai, nors kad Rfchard UI ir All's Well... ja H a y Fever duos gerą proga valio teatre ir nuo 3.50 iki 10.50 "Books Abroad'', kurio kiekviena
4884441
—
S61-4M8
ValaadoK
l-« rA paptat.
numerį paminėdavome ir "Drau
pirmą kartą dalyvavęs LF perno •šią vasarą statomi ne atsitikti ir ii pažinti.
Tręa. tr SeStad. pagal aimtarliną.
dol. Avon teatre) ir tuomet ki
go" kultūrinio priedo "Naujų lei
įstaigos b bato teL 652-1381
skirstymo kr misijos posėdyje ir nai, o-todėl, kad
tu laišku siunti ešsakyfflus. TrieOfiso teL S86~S16ft;
abu veikalai
dinių" skyriuje. Tačiau "Woru; :
isus
balsavau gž smulkius projektus, buvo Stratiord.e pastatyti pirma• *jforw į s a k y m ą * PrHmami rwo
1
DR.
FERD.
VYT.
KAUNAS
Lfteraturp Tod^v * Ą%j D^5r*"a?ė i
,j
DR. PETRAS tUOlA
aieftyie pajisakys*n ^k ui lėiu iam tesame 1953 metais, iroprovi- ; bent penkis—|eiis veikalui balandžio 1-S ^ a m b i n u i tą paBENDROJI MEDICINA
<5TDYTOJAS IR CHIRURGAS
- " '"
' ,
..
koncentravimą 'didesniems dar- ifĘįnįsnnį varganam teatre -pala-i pamatvti ar apie spektaklius sa- i tį Festival Box Office, nr. (519) 14ff» 8. 49tfc Ooart. Cicero
«S4S.
.1^«Z» *•
• u. l/v« t*M
„ ,
... I turinio prasme I perattttfcfcsi
faams. Klausiate?~kas, mano ma- ptnejei Taa, taip sakant. ;ukak-'
KsadtoB 10-13 tr 4-7
^ i - v , « , . | 2 7 3 - 1 6 0 a a , ^ ^ u miestu veaaa • j ^ - . , į a b t r U ų n g i a m o s ? v a n g .
nymų, JĮJįJąųsiti akcentuotina teiviaiai veikalai. AIl's V į s l l - . ^ į . ^ ^ ^ t f ' . 3 A-t e i "-: - MMiUtruosiu
JMkpm t r a i Ir aeit.
specialios ::ni os u šaukimas me- j įų^įaiba rašomoj Uteratūros. To-j
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Dešimt dramų 25-jame Stratfordo festivalyje

Nauji leidiniai
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Sakj:si!Jį kai mane labiausiai įaso k tebuvo statytai tik 1953\ kiekvieno veikalo režisierių, visti

ko nekainuoja. T a i iš Toronto [kiu būdu žurnalas dabar apima
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Reiner Kunze - Rytų Vokietijos poetas
1976 m. spalio 28 d. iš Rytų
Vokietijos Rašytojų
draugijos
b u v o pašalintas populiarus ir
kritikų aukštai įvertintas poetas.
Reiner Kunze. Kitam poetui,
Woif Bierman'ui, buvo uždraus
t a sugrįžti iš viešnagės Vakaru
Vokietijoje. Tuos įvykius sekė
protestų banga — prasidėjo di
džioji kultūrinė — politinė Rytų
Vokietijos krizė.
Lietuvos spauda
paprastai
mirga žiniomis
apie "drau
giškus" santykius su Rytų Vokie
tijos rašytojais ir kultūrininkais.
Nuolat skaitome apie abipusius
vizitus, knygų vertimus, bendrus
kongresus, tostus ir šūkius. Gal
būt, tie santykiai tarp lietuvių ir
rytų vokiečių taip uoliai puose
lėjami, nes Rytų Vokietija laiko
m a , palyginus, saugia ideologine
teritorija — kai Lenkijoje, Veng
rijoje ar Čekoslovakijoje beveik Didžiojo vokiečių rašytojo Jobanno Wolfgango Goethes (1749-1832) istorinio miesto Weimaro šiandienine kasdie
neįmanoma atrasti marksizmu nybė Rytų Vokietijoje.
— leninizmu tebetikinčių rašy
toju. Rytų Vokietijos kultūrinė
T a i p jaunas lyrikas Reineris gavo leidimą nuvykti į Miun jį tepasirodė satyriniame savait
|a£*ligentija didžiąja dalimi te
Kunze noromis nenoromis turėjo cheną, kur j a m buvo įteikta Ba raštyje "Eulenspiegei", kur Kun
bėra marksistinė.
apleisti savo lyrinį pasaulį ir per varijos Meno akademijos literatū zė buvo apkaltintai "elitine aro
Nežiūrint to, kai kurie svarbių eiti į visai Rytų Europos poezi rinė premija. Savo trumpoje pa gancija",
"ekcentriškumu"
ir
Rytų Vokietijos rašytojų vardai jai būdingą satyrinį, ezopinį že dėkos kalboje Kunze paminėjo savęs "izoliavimu". Į rinkinį ne
labai retai ar niekad nepasirodo myną.
"tamsą", gaubiančią pasaulį, ku pateko apie 50 jo drąsiausių po
''Pergalės" ar "Literatūros ir me
Savo
poemoje
"Negarsiai", riame jis gyvena, bet drauge pa emų, įskaitant keletą, kuriose jis
n o " puslapiuose. Jų tarpe yra ir
Kunzė palygina dvylika nacių brėžė, jog js nesąs "opozicinis pareiškė savo solidarumą su SolReiner Kunze, kurio gyvenime ir
valdžios metų ir dabartinę prie rašytojas". O per pasikalbėjimą ženicinu. Tačiau daugelio rinki
eMėse atsispindi ne vieno Rytų
Vakarų
Vokietijos
televizijos mo eilėraščių temos kalbėjo apie
spaudą Rytų Vokietijoje:
Vokietijos rašytojo dilemos.
programoje jis dar sykįj atsargiai, dalykus, kurie oficialiai neegzis
Anais laikais
Savo jaunystėje Kunze ne
tuoja komunistinėje santvarkoje:
bet nedviprasmiškai, pasmerkė
m a n o žodis buvo uždraustas Čekoslovakijos užpuolimą. Sie jo asmens izoliaciją,
daug skyrėsi nuo kitų savo karrezignaciją,
dvylika metų, pareiškimai užrūstino dogmatiš neviltį.
t6s?Tašytojų Rytų Vokietijoje. Gi
girdėti balsas iš radijo.
męs Hitlerio į valdžią atėjimo
kuosius Rytų Vokietijos Komu
Vienas populiariausių Kunzės
rąetais, jis brendo uždaroje ko
Aš pagalvojau apie X
nistų partijos pareigūnus ir, pa eilėraščių yra 'Puškino Michaimunistinėje santvarkoje; naciz
ir pradedu skaičiuot metus.
sak Vakarų spaudos, gerokai ap lovskas", parašytas po apsilan
m o sausrą sekė marksistinė — le
Nežiūrint savo poleminių eilė sunkino partijos vadovo Ericho kymo istoriniame kaime, ku
nininė indoktrinacija. Jo anks
raščių, Kunze tvirtina, jog jis e- Honeckerio pastangas tęsti "ri riame rusų poetas praleido svar
tyvieji eilėraščiai buvo pridera-1
sąs ''įsipareigojęs socialistas" ir Į boto kultūrinio atlydžio" politi- bų savo kūrybos laikmetį. Šis ei
mad konformistiški. Išsilaužti iš
lėraštis prasideda rusams ir ry
-*e&minio poeto rėmų Kunzei pa niekad neišvyksiąs iš Rytų Vo- \ ką.
kietijos
1973 metais Kunzei vėl buvo tų vokiečiams jautria tema —
dėjo ryšiai su Čekoslovakija. Jis
leista spausdinti savo eiles Rytų nacių įsiveržimu į Tarybų Są
5įedė čekę gydytoją, ir keletą sy
M a n užrakintos knygos,
Vokietijoje. Jo poezijos rinkinys jungą, bet baigiasi pažadu ginti
kių apsilankė Čekoslovakijoje,
M a n užrakinti laikraščiai,
"Laiškas su mėlynu antspaudu" meninę kūrybą nuo bet kokios
kur tuomet -vyko plati liberalizaM a n užrakinti konferencijų
išėjo Rytų Vokietijai sensacingu priespaudos:
eija. Pažintys su čekų rašytojais
kambariai.
tiražu — 30.000 egzempliorių.
atvėrė jam naujus akiračius.
Čia frontas
Aš pats esu užrakintas
Jis buvo labai greitai išpirktas,
perrėžė sodą.
krašte,
Kai 1968 metų rugpiūtį Varšu
ir daugelis poezijos mėgėjų ėmė
Neramus, bet
Kurį aš visad pasirinkčiau.
vos pakto kariauna užpuolė Če
jį ranka ar mašinėle persirašyti,
nesijausdamas kaltu, tariu:
koslovakiją. Kunze pareiškė savo
1971 metais Rytų Vokietijos kaip samizdatą, ir net pardavinė
Atleiskit man,
protestą, išstodamas iš komu
valdžia n u t a r ė kiek atleisti varž ti juodojoje rinkoje. Rytų Vokie
jei čia dabar išnirtų
nistų partijos. Jam. kaip ir dau
tus. Kunzė vėl galėjo apsilankyti tijos spauda sutiko šį naują rin
bet kokie agresoriai, jie
l
geliui kitų rytų vokiečių, ši in
užsienyje. 1973 metų vasarą jis kinį visiška tyla. Recenzija apie
susidurtų su
vazija buvo didelis smūgis. Už
manim —
savo protestą Kunze turėjo bran
Kas tik mėgintų pult
giai užmokėti. Valdžia uždraudė
spausdinti ką jis beparašytų. Par
poetų atviruosius sodus.
tijos propagandistai pasmerkė jo
Prieš porą metų Michailovsko
kūrinius, kaip "antikomunistiškaimas sužadino panašius jaus
kur", "liguistus",
"per
daug
mus Eduardui Mieželaičiui. Pri
narpliojančius žmogaus
vidini
simindamas, kaip
"vulgarioji"
gyvenimą". Kai tik Vakaruose
pokario kritika buvo jį "absoliu
pasirodydavo jo poemų rinkinys
čiai izoliavusi" — išrrėmusi jį,
ar net pavienis eilėraštis, Kunze
kaip caro valdžia Puškiną, į savo
turėjo mokėti 300 markių pabau
"vidinį Michailovską" — jis ra
dą. Izoliuotas mažame Tiuringišė "Pergalėje":
jos miestelyje. Kunze su savo šei"Puškino poetas išdidus: jis ir
•ma priklausė ne tik nuo partijos
!
Michailovsko
tremtyje nenulenvadu, bet ir nuo provincijos pa
I kia savo neklusnios garbanotos
reigūnų malonės. Jo jauna duktė
Į galvos. Ir, aišku, laisvė vėl iškypradėjo patirti įvairių nemalonu
| la čia kaip būtiniausia sąlyga jo
mų mokykloje. Padėtį dar apsun
, Kūrybai .
kino iš vargingos vaikystės metų
Tai pareiškęs, Mieželaitis teKunzės paveldėtos ligos,
|
betarnauja
pietus
marinančiai
- Nedaugelis sergančių
poetų
j
sistemai.
Reineris
Kunze
pasirin
sugebėtų atsispirti nuolatiniams
ko kitą kelią. Jo poezija dabar
režimo puolimams. Bet Kunze neneprieinama skaitytojams Lie
k?pituliavo ir nepalūžo. Jo paties
tuvoje, bet jo idėjos ir įvaizdžiai,
žodžiais, "meninėje
kūryboje
kaip Michaiiovskas, kryžiuojasi
kompromisas man neįmanomas".
su lietuvių poetų rūpesčiais ir po
Ir,.yis dėlto, jo .poezijos pobūdis
Senojo Drezdeno architektūrinis kampelis Rytų Vokietijoje.
etiniais takais.
Stokh.
pasikeitė. Kai šiam, iš prigimtie?
trapiam, lyriškam poetui, tapo
uždrausta* rašyti lyriškas eiles,
jis palaipsniui perėjo į satyrinę,
poleminę poezija, kurioje atsis
pindi jo perg>-venimai, valdžios
persekiojimas, "apsiausties sto
vis" provincijos miestelyje.
Poemoje "Meno pabaiga" jis ra
R. Spalis, MERGAITE Iš GETO.
dinis jo romanų rašymo aksti
šo:
Romanas. Išleido "Viltis" 1975 m.
PR.
VISVYDAS
nas. Kiekvienas autorius turi kuo
Knygos išleidimo mecenatas dr. Vy
nors tvirtai tikėti, kitaip sakant,
tautas P. Dargis. Spaude "Vilties '
Tau negalima, tarė pelėda
vadovautis "moraline
šviesa",
spaustuvė Clevelande. Knyga 344
tetervinui, psl., kaina 5 dol., gaunama ir apie šiurpiausią lietuvių tautai kad knyga judėtų nuo pradžios
tau negalima dainuoti apie "Drauge",
laikotarpį. Visa tai jis vadina iki galo. Nušviesti, parodyti savo
£L
saulę —
"vienos kartos istorijos ciklu". Ža herojų pergyvenimus — tai juk
Saulė nieko nereiškia.
da parašyti dar du tomus. Susi dažno "tiesa" alsuojančio rašy
Perskaitęs
Romualdo Spalio darys septynios romano pobūdžio tojo tikslas. Apie tai kaip tik už
Tetervinas ištrynė saulę
herojų
veiklos
naują
etapą knygos.
iš savo poemos.
simena R. Snslis romano "Merromane
"Mergaitė
iš
geto",
T u menininkas, tarė
Tike-imas savo tiesos reikš-' S a i t ė i š ? e t 0 ' P i g o j e , žodyje
galvoju: iŠ kur gi autorius sernia* ' pelėda tetervinui —
.(Nukelta } 4 pu«U
Ir viską apgaubė tamsa.
*i stiprybes rašyti ser;įin^ proza, mingumu, tur būt, k pa pagrin-j
•

.
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Iš Rytų Vokietijos poezijos
Tu sakai: Mūsų klaidų
prisipažinimas
padeda priešui.
Tiesa. Bet kam padeda mūsų melas f

BERTOLTBRECHT

Po liepos septynioliktosios
sukilimo
Rašytojų sąjungos
sekretorius
Stalino alėjoj išdalino lapelius,
Kuriuose buvo rašoma, kad liaudis
Praradę vyriausybės
pasitikėjimą
Ir tik padvigubintu
darbu
Tegalės jį
susigrąžint.
Ar tik nebūtų
paprasčiau,
Jei vyriausybė
Paleistų liaudį ir
Išsirinktų sau kitą.

HEINZ

KAHLAU

Kai kurie sako: ilgainiui
socializmas
visiškai
neišvengiamas.
Gerai. Bet kas jį įgyvendins f

GENEROLO

KY

SAPNAS
-

Galingiausia vyriausybė

paskelbė
įstatymą,
Kad visi žmonės yra laimingi,
Įstatymą
pažeidusiems
Mirties bausmė.
Netrukus
Teliko tiktai
Laimingi
žmonės.

LAIKRAŠČIAI

BERIBIS

Rytiniam laikrašty
žinutė:
Teismas nuteisė
žmogų.
Už ką ir prieš ką f
Laikraštis
terašė:
Teismas nuteisė
žmogų.
Kieno rankose laikraštis f
Ir kieno rankose žmogus f

Aš kupinas
neapykantos.
Aš kietas, kaip akmuo.
Man galvą perskėlė per pusę,
Mano smegenim pervažiavo
ratai.

REINER

KURSAS

Diale

tika

k

Nežinėliai,
paliktumėt

kad jūs
nežinėliais

—

Bet aš esu lydeka!
. .,
Ir jei norit mane užsitept ant
Turėsit sukapet mane
Ir smulkiai
sumalt.

Estetika

E tik

Jei būčiau bedantis,
Vadintumėte mane
subrendusiu.

laikykit
Jei romia šypsena
Priimčiau išpurtusius
Manytumėt, kad aš
Išminčius

a

Centre stovi
žmonija,
Ne
šis ar tas

duonos,

2.

imperializmas
nenugalėtas,

sąjungininku
Pikasą.

bėgiais.

Aš akmuo,
Kolektyvas nuo manęs izoĮUįvos. . .
Nespoksokit į mane taip
supratlingai!
O taip, aš gerai žinau,
Jūs laukiat, visai
įsitikinę,
Kol aš įplauksiu
Į savikritikos
tinklą.

mes jus
mokysim.

Kol
dar

KONEVEIKIMAS

Aš nieko nenoriu matyt!
Nestovinėkit aplink mane,
Ncspoksokit į mane!
Kolektyvas pasuko klaidingais

KUNZE

TRUMPAS

melus,

Jei nuduočiau nematąs
neteisybės,
Kaip jūs nebematot savo žmonų — ,
Seniai jau būtumėt mane priglaudę prie
krūtinės.

žmogus.

S.

Cenzūros
Viską
gedima

reikalingumas

retušuoti,

išskyrus
negatyvą
mūsų viduje.
PASAKĖČIŲ

PABAIGA

Kodais, labai seniai, gyveno
gaidys pradeda
kurti pasakėčią.
Ir tuoj
supranta,
jog taip negalima,
nes, jei pa-wkėčią išgirs
ji pastvers gaidį.

lapė...

lapė,

Kodais, lalyti seniai, gyveno
gaidys pradeda
kurti
pasakėčią
Ir tuoj
supranta,
jog taip negalim/%,
nes, jei pasakėčią išgirs
jis papiaus gaidį.

Netolimos praeities heroizmas

.

Sjį"?

Kodais, labai

žemdirbys,

Ką gi jūs vadinat
Protu?
Kai žmogus
Ncryadina vaiko jo vardu,
Užtroškina
laimę,
Nuryja
skausmą,
Eina pačiu kelio viduriu,
Pačia mūšio lauko briauna,
Kartais vadina pelkes jura,
0 kartais
sausžemiu,
Visa tai jūs vadinat
Protu
Ir nematot, kad jūsų protas
Paskolinttas
Iš nykštukų
smegenėlių,
Iš žiurkių
uodegyčių,
Šliužų raukšlėjimosi.
Jūs
Man griidat pamokslus apie
komunizmą,
O patys esat laimės inkvizitoriais.
Jūs
Tempiat sielas į laužą. Jūs
Rišat geismą prie kankinimų rato. Jus'
Salin, išpurtę snukiai.
""" '
Įžeisti, įšėidinti! šalin nuo manęs!
Šalin! Purtykit
galvas dėl mano
klaidų,
Bet eikit šalin!

žemdirbys,
Aš įsitvėręs laikysiuos
AŠ, melagis.

tiesos,

seniai.*
$.

Kur tik pažvelgsi —
Jau niekur pasakėčių

WOLF

tuštuma.
nebėra.

BIERMANN

Jie sako: Arklių negalima
Brastos
vidury.

perkinkyti

Teisybė. Bet senieji jau prigėrė.
-

Ai myliu jus visus.
Po tuo pasirašau ant
Lietaus, krušos, audros —.
Mano meilė jums šilta.
Bet prašau palikit mane vieną
A nt mane. klaidingų bėgtą}
Atkirstą nuo
kolektyvo.
Taip^ mano sėbrai keisti.
Mano sėbre, mano žmona,
Ir ji žino, kur mano širdis.
Vertė

Rytftš9i9t%9
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DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, UTERATCRA

NETOLIMOS PRAEITIES HEROIZMAS

MŪSŲ KALBA

(Atkelta iš 3 pusi.)

, kuota vyro —žmonos
globo
1 tines
tinės emocijų
emocijų sandūra,
sand
bet ir
skaitytojui: "Netolima praeitis
kaitria krikščioniškos moralės iš
paprastai yra labai opi. Kai kas
bandymo oratorija.
net mėgina iškreipti tą praeit}, ir
Noreišos heroizmas — tai mū
tuo labiau jaučiu reikalą užfik
sų
epochos šviesiausia apraiška.
suoti ją knygos puslapiuose. Kar
G

vo

Dievo

ldeal

leitadierar 1977 m. kovo 26 d.

Dar dėl svetimų vardų rašybos
Lietuvių
kalbos gramatikoje
; nėra dėsnio ar taisyklės, kuri reii kalautų rašyti svetimus vardus
fonetiškai. Bet yra sena tradiciI ja rašyti svetimus asmenvardžius
j ir vietovardžius taip, kaip jie išį tariami ir kaip lietuvio ausis gir\ di a r — d a r geriau — kaip liei t u v i u i lengviau a r patogiau išj tarti. Geras pavyzdys — krikšį to vardai. Visi jie svetimi, bet
lietuvio ištariami ir rašomi lyg
savi, lyg būtų lietuviški: Jonas,
P e t r a s Povilas, "Vladas a r Vla
dislovas, Vaclovas, Vacys, Kos{tas, Koste ar Konstancija, Kazij mieras, Kazys, Kaze, Julė, Mari
ja, Pranas, Pranciškus, Jadvyga,
O n a , J u r g i s , J u r g i t a , Martynas;
Marcelė, Monika, Viktoras, Vik| tė, Viktorija, Petrė, Čilė ar Ciei• Ii j a, Antanas, Aleksandras, Aleki sis ir t.t. Panašiai ir su miestų

Noreiša

tu tenka priminti, kad visas cik- į * * >
|
2 m m a
las nėra kronika, bet romanas J * a t o &™0* vie\°^
°
' J°
nereikalaujantis laikytis šimtą-į Z T n o n a s u P a g " n d « bijosi busimų
procentinio tikslumo. Pav. 'Rezis-! S * * * • * a r * t u r l , t e i s ę P rie *"
tencijoje paminėtas laikraštėlis į tfrauti Kęstučio morališkam žyg-

vardais: Paryžius, Madridas, Ber
lynas, Tilžė, Roma (seniau Ry
mas), Maskva, Varšuva, Mintau
ja, Liepoja, Ryga, Venecija, Vie
na, Budapeštas, Helsinkis, Tali
nas, Vašingtonas, Karaliaučius
(seniau Tvankstė), Augsburgas,
Krokuva, Minskas, Pekinas. Pa
našiai tariami ir rašomi upių,
kalnų, ežerų ir kiti geografiniai
vardai. Tie vardai buvo vartoja
mi vadovėliuose ir mokslinėse
knygose.

mė svetimų vardų fonetinį rašy
mą.
Jei okupuotoje Lietuvoje visi
svetimi vardai rašomi fonetiškai,
išskyrus mokslinius darbus, tai
kaltinkite ne vien tą lietuvišką
įprotį, bet ir Sovietu Sąjunga., tik
riau — Rusiją. Žinotina, kad ry
tų tautų mentalitetas ir galvose
na labai skiriasi nuo vakariečių.
Kas vakariečiui netikslu ir neleis
tina, rusui leistina ir gera. Va
karų Europos tautos turi lotyniš
kus alfabetus, todėl mano, kad
pavardės ir kiti svetimi vardii
galima ir įmanoma tiksliai rašy
ti. Rusų ir kitų rytiečių alfabe
tai nėra lotyniški. Prieš antrą
didįjį karą Sovietų Sąjungoje bu
vo apie SO tautų, skirtingai kal
bančių ir skirtingai rašančių. Iki
šio laiko rusai įstengė suvirškin
ti (surusinti) apie 30 mažesnių
tautų, bet apie 50 jų turi savo
kalbas ir rašybas, todėl visiškai
neįmanoma
svetimus
vardus
transkribuoti iš originalių raštų.
Lengviausia ir paprasčiausia už
rašyti svetimą vardą taip, kaip
jis ištariamas ar girdimas. Tokiu
pat fonetiniu būdu amerikiečiai,
anglai, prancūzai ir vokiečiai už
rašo kiniečių, japonų, indų, korė-*
jiecių ir kitų Azijos tautų vardus,
^^ g j ų r a £ t ų transkribuoti n e -

darblu1 tai jįm k l t a s reikaIas N
kai tuo metu pasirodė tik pamf- į re
'
- °"
letai ir L t "
I *ša a ! škma žmonai situacijos
Iš pastarojo prisipažinimo ma- ° P u m a ; " s k ę s d a m a , išvarydatome, kad autorius taiko į a u t e n - * " ^ * * & tu kartu nužudysi getike
tiškumą, bet drauge nežada sie-i r a -« D i e v a , * * * £ T a v o
^
ma
lotis dėl keliu neišvengiamų ne* Pridarys lygus ateizmui,
dideliu nukrvphnu. Jis gina a u J Praktiškai atsisakai vyKdyti arti
torišką teisę "įterpti savo v a i z d u o - | m o meiles įstatymą o nori išpa-j
Iš kur tas polinkis rašyti sve
tės skatiką, suprantama, nedidelį. į hnU » } t l k l u P ° m i s > k l u P a n t P n ^š
D eva
oreišai
ru J
timus
vardus fonetiškai? Lietu
nes kitaip ryžtas duoti teisingą \
; ^
P
&***>
vių kalbos rašyba yra daugiau
mūsų netolimos praeities vaizdą • « % « » Dievas, ne ritualas, bet
Knstaus
fonetinė negu istorinė (kilminė).
veiklioji meile. Jis a n o ,
pavirstų gryna literatūrine fikKiekvieną lietuvišką žodį rašo
cija. Atseit literatūriniu "rne-j kad savo sąžinę nužudęs, nesi?
me taip, kaip jį ištariame. Lie
j »
t austų vertas nei savęs, nei žmotuviui nereikia atsiminti, kokios
R. Spalis sakosi rašąs ciklini! n o s " De 'f' * u o l f e n ė k i e k n e J t i k i "
n a
bus raidės žodyje. Tas įprotis ra
romaną. Tik neaišku, skaitant':
P*******
antisemitizmu
šyti žodį pagal tarimą ir nulėminėtą kreipimąsi į skaitytojus.! sergan&os žmonos. Mare atsikerar atskiras ciklo knygas galima I ^ s v a K U ' utilitariniu argumen- Magdalena B. Stankūnienė
Žiedų likimas (Nuotr. V. Noreikos)
laikni atskirais vieningais r o m ą - 1 t u : " J d "emeluotų, nesisuktų,
Iš parodos M. K. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, Chicagoj
nais. ar vien tik bendros epopė-1 neapgaudinėtų, žmones daugiau
ir toks) gerai balansuoja su prievieno savaip originalios.
tęsiniais?
Kaip
beišeitųJ nukentėtų. Savisaugos instink
JOS
kin išmestomis žiedų detalėmis.
įmanoma. Kiniečiai, japonai, pa
• - . v a d i n a - t ^ • * D i e v 0 d u o t a s - Reikia jam
Dvidešimt penki parodos dar
Mare
Šalia čia suminėtų ciklinių te skaitę angliškuose ar prancūziš
ma romanu, b teisingai: knvga W ^ nejaučia žydei
bai reprezentuoja
egzotiškajų
mų, randame parodoje dar du kuose laikraščiuose savo vardus,
turi aktualią, jaudinančią t e m ą , M 0 l d o s m e i l e s ' P * tiesų nekengėlių
ciklą.
Tai
tapyba
arba
čia
medžio raižinius — triptikus: dažnai nusišypso. Taigi ir kultū
vissis atžvilgiais įtikinantį k o n - i
Chajos, . nes bolševikai, jos
spalvotieji pieštukai. Paveikslai
mas,
duonos
m
i
n
k
y
m
a
s
,
vandens
Šiuo
metu
Čiurlionio
galerijo
"Motinos" ir "Erdvėse". Tai ir ringi vakariečiai nėra perf ect.
fliktą, veiklius charakterius ir ny- j manymu, žydų padedami, ištre
je vykstanti (paskutinė diena ry nešimas ir t. t. Pasitaikinus lini yra dailininkės kelionių po toli gi temos labai šiandieninės. Pir
E viso pasaulyje tobulos rady
kia karo meto atmosferą. Net frl "* * sergančią motiną. Ji negatoj) dailininkės Magdalenos B. jas, baltus ir juodus paveikslo muosius kraštus įspūdžių deta muose trijuose, nenorėdamos bū bos nėra. Nėra tobula ir lietu
11
nurodvmai paraštėse į ankstvves-! į p r a s t i , kodėl dabar jos vyras
lės —padidintų, lyg pro mikro
ti atpažintos, motinos skausmin vių rašyba, nors" ji geresnė už
Kęstutis, pats kalintas ir kankin- Stankūnienės tapybos ir grafikos plotus, dailininkė čia pavienes ir
nius ciklo įvykius (žiūr. "tokią ir
skopą stebimų spalvingųjų žied
gelbsti darbų paroda išsiskiria iš dauge- grupines dirbančių moterų figū lapių margumynas. Juose nėra gai kenčia dėl prarastų ir paau angių, prancūzų i r vokiečių.
tokią knygą"), per daug nesudar tas bolševikų kalėjime,
kotų sūnų. Antruose trijuose be Liet. Encikl. rodo, kad mokslo
io įprastinių dar ir tuo, kad ras komponuoja kambario vidaus
ko pasakojimo eigos. Gal tik tas žydę.
šioje temoje daugeliui įprasto ro
svoriai erdvių objektai pinasi ban knygose ir straipsniuose geriau
dailininkė,
nesiblaškydama
į
5a-į
arba.
laukų
peizažo
rėmuose,
Po tokių susikirtimų jauna
autentiškumo vaikymasis ir toji
žinio švelnumo ir sentimenta
lis v i s
vartoti svetimų vardų origjnalinę
3 parodą sukoncentravo į dvelkiančiuos j a u kone dingusio laus saldumo: žiedai ir jų deta guojančių linijų labirinte.
pareiga neišleisti iš akių anksty vedžių santykiai pašlyja. Vyro. .
rašybą, pridedant lietuvišką ga
pasaulio
nostalgija.
G
a
l
čia
saky
dvi
temas:
lietuvės
moters
dar
Aplamai, paroda liudija įdo
vesnių herojų veiklos gerokai skaidrus heroizmas tampa šei
lės padarytos labai konstrukty
lūnę. Mat, lietuvių kalboje visi
bai
(medžio
raižiniai)
ir
egzo
site,
kad
dailininkė
todėl
šian
susilpnina romano archrtektūri mos idilijos griovimo įrankiu.
viai, su dramatiškais spalviniais mų rezultatą tam tikros daili daiktavardžiai linksniuojami, ga
tiškųjų žiedų ciklą (tapyba ir dien neaktuali, toli n u o šių die
nį stuburą, ypač paskutiniame I * • * * ^ ' ^ neapykantos įsihepskontrastais, vietomis virsdami ko ninkės būsenos, kai ilgesnį laiką lūnė pagal linksnį Ir skaičių kai
spalvoti pieštukai). Žinoma, pa nų gyvenimo srauto. Jei klausite,
no a lr
knvgos ketvirtadalyfe. Vos tik i š j J
pavydas. Mare mato Chane abstrakčia kompozicija. Fonas ją apima ir hepaleidSa vienos toma. Todėl priekaištas dėl ftfarodos vertė nepareina nuo vieno kaip jinai visą savo raižinį orga
lab,au
temos daugaadarl>is išsisakymas.
fabulos rato paslaptingai dings- * *
pnsinŠančią prie
kios ar kitokios temos. Svarbiau- nizuoja, tai atsakymas bus: labai (kartais kone juodas, kartais gi
;
ta figūra Chaja Rozenbergaitė. Kęstučio. Užtat ji pradeda ker(Nukdta į 5 psL)
liai mėlynas arba drauge ir toks
h. br.
sia, kaip tos temos kūrybingai! šiandieniškai, labai moderniai.
syti
vyrui:
visų
pirma
kratosi
jo
tuoj veiksmą užgula šalutinių
i lovoie teis naši "oavareimu ne- i įkūnytos paveiksluos. Vis deito, Kas kita paveikslų temos. Ir su
veikėjų senų zaizdu tvarstymo* l u v u J e > teisinai p<*vdiį,iiuu >«^-j
^
r
. , . ~
^
'
. ' n o r u sužadinti fieūn>s o vėliau'•k a I parodoje kiekvienas dailinm- aktualiai šiandieniška tema dailaiką rūpi,Tuo
kas tarpu
atsitikomums
su Chaja.
epizodai.
\ i s ą i i l j r u * u S d U l I l u ngu.i», u VHMU
r. *^•
_
Autorius kaip tyčia neskuba in" m e l u o j a , yra neištškima, ir n e t ! k o paveikslas kalba vis Kita kai- į m u n k ą s g a l i pražūti, kaip lygiai
formuoti: pasitenkina tik neaiš sulaukia kūdikio iš morališkai j b a - y ^ a i nesiderindamas prie ki- į su perspektyvine praeities tema
ir jos bejėgiškumas itin tl
kiomis užuominomis apie jos ga nuopuolis
smukusio
spekulianto.
Marės I *' žiūrovui gana sunku susida- j dailininkas gali būti labai m o išryškėja
Kęstučio
moralinio parodos bendrąjį vaizdą. Ir pa- j darbais" Magdalena Stankūnie&
limą pabėgimą į mišką.
ryti ryškesnį
ir labiau
dernus.
Tokia yrapavyzdys
su " M ^ 'gali
-rų
čiam
dailininkui
kartaisišliekaritįj
sunku j nė.
Analogiškas
stangrumo šviesoje.
:
Mano giliu įsitikinimu, žydų
- NoreiŠa tebemyli savo žmoną. susikaupti ryškesniam savojo a š būti ir vienas iš pirmaujančių
likimas nacių okupuotoje Lietu
. Stengiasi kaip nors išnarplioti su- pabrėžimui, kai kiekvienu pa- šiandieninio m e n o šulų — dailivoje ligš4ol nesusilaukė blaiviai
" i k
MĖGĖJAMS
sidariusią problemą. Ima rūpin-1 veikslu vis peršokama į gana' ninkas Mare C h a g a l l . Cikagie- j
V" i
- ''
išsamaus
svarstymo
išeivijos \
!
tis Chajos perkėlimu į saugesnę skirtingus laukus, visas užgrieb- \ čHai gali pasižiūrėti į "jo m i l ž i n i š • Vieta JAUNIMO C E N T R A S
spaudoje. Literatai šiuo atžvilgiu
tas problemas sprendžiant gana! ką mozaiką miesto centre, aikštė
yra kur kas jautresni ir drąsesni vietą provincijoje. Tačiau žmo- paviršutiniškai, ilgiau su jomis je prie First Nat_ Bank. Mozai
• Laika*: BALANDŽIO 3 d „ 4 vsL po
^Av1 Baronas romane,"'' Al g. Mac aaos pavydas', sudarko numatytą nepabuvojus.
Daug sutaupysite, pirkdami S a
ka pavadinta "Metų laikai". T e n
planą.
M
a
r
ė
pati.sugalvoja
kitą
kus poezijoje ir dabar R. Spalis).
jų reikmenis. PastfiaudeHtė pa
Pastaroj?
Magdalenos
B.
Stan
irgi
pavaizduoti
ne
laukus
šian
togiu planu Ktidbdaitt pasiiifik• Bilietų kainos: $5, 4 ir a Mofcimama
Retkarčiais bandome operuoti būdą .atsikratyti tariama varžove. kūnienės paroda įsirėžia atmin dien ariantys traktoriai bei kvie
ta» fflflnmsski ypafiagai progai.
Su
Chajos
pervežimu
kitur
ro
skaičiais ir faktais, atsargiai ap
už pusę kainos.
tin, kaip ilgas ir kruopštus dvie čius plaunantys kombainai, bet
Pftaai užbaigtų foto nnotrankų
mano
fabulos
sklandi
log'ka
be
eidami anuometinio teroro mora
jų pagrindinių temų užmany dailininko vaikystėje ir jaunystė
• p * i m Tint— Atidaryta pinnad.
linį siaubą. Kai kada (o tai pasi matant įklimpsta nereikalingų mas labai Įvairiuose atskirų pa je Gudijoj regeli žmoneliai su
ir ketvfatad. vakarą* iki 9 vaL
• Bilietai gaunami prie įėjimo.
taiko dažniau)
neminime nei paslapčių bei machinacijų smil- ; veikslų kompoziciniuose ir spal dalgiais ir net su piautuvais. Bet
3314 Wett 63id Street
faktų, nei skaičių, bet su tam tynuose. Toks jau rašytojo R. j viniuose sprendimuose.
• Koncerto metu veiks vaikų darželis visų
ar dėl tų įrankių galėtume prie
tikru patriotiniu kartėliu paprie Spalio polinkis — įtempti ir taip
- . ' . . -a-- fiarSė-^fe v|g&
CMeags,flKaois60S2I
Trylikos medžio raižinių cik kaištauti Chagaliui, kad jis ne
kaištaujame Lietuvos
žydams, jau įtemptą situacijos diržą. Iš las pavadintas "Moterų darbai". modernus. Stankūnienės ir Ciiaa m z m vaikams.
būtų daug
įdomiau ;
TeL — PBospect 6-8998
kad jie. turėję šiltą užuovėją ne tikrųjų
Tai dar senojo Lietuvos kaimo galio kūrybinio i m p u l s o versmės
priklausomoje Lietuvoje, išdrįso skaityti ramų vaizdingą auto- j moterų darbai: audimas, skalbi šia prasme yra tos pačios, nors
simpatizuoti komunizmui ir net riąus pasakojimą, kaip Marės tė- j mas, verpimas drobių baltini- vizualiniam darbo rezultate kiekgi padėjo bolševikams terorizuo vas, spekuliantas Starkaitis ir Co. į
.
i ti lietuvius. Priekaištai iš dalies vežė Chają į provincijos slėptuvę:
teisingi. Tačiau jų potencija iš ir kaip ji dingo, arba paprasčiau
blanksta prieš žiauriai kruviną šiai pabėgo nuo Starkaičio užgai- į meniško, drauge ir gyvybiško meilei. Gyvenimo pokštai taip ir
žydų nelaimės kalnyną. Čia gi dos ją išprievartauti.
į elastingumo.
Žinia, nelengva neleidžia joms suartėti su savo
reikalas eina n e apie kelių tūks
AĮURKM TURI.
NREAU
Savo knygoje R. Spalis palietė; žurnalistinę bei knyginę išmin- mylimaisiais. M a r ė , kaip išimtis,
l « l >VE
tančių žmonių išnaikinimą. Vi universalią temą, nežiūrint ak- j tį atšviežinti iš žmogaus dvasios turi pakankamai moteriško krau
si žinome, kokiu mastu buvo tualump, vis dėlto retą mūsų g e lmiu ištryškusiu žodžiu, la jo ir realių priemonių sužadin
CMcap, M M . 6M48
TU. U t » MMTO7
žu doma. Galima tik pasiteisinti, j šiuolaikinėje prozoje. T u o auto- biau lakonišku, labiau paprastu, ti Kęstučio ir Starkaičio- erotinius
kad svastikos ir bolševikinio kū- rius lyg ir įsipareigojo pakylėti sa-1 Gera klausytis sparnuotų, o kar įnorius, nors apie tai autorius
VOROS SAVAITES * : « < i ' « i i : M i ! t
jo pragariška santarvė privedė ve dvasiškai, labiau susimąsty- į t a į s ūksmingų minčių, besisa- šneka su klinikos daktaro sauso
i
ti
labiau
susitelkti
ties
pagrindij
kančių
apie
pagrindines
morali
ku rūpesčiu.
žmoniją prie šitos nelaimės. Te %
T - l
m i i i B
# 1 - GE6U2ĖS M£N. 2 IX; # i - A — GEGUŽES MJN. 9 D,išgyvenimais, j n e s tiesas. Pravartu ką nors i$$8*94)0
Niekas nepasakys, k a d A. Spalio
lieka istorikams ir sociologams iš nitj charakterių
#11 — RUGSĖJO M£N. 26 D4 #12 — SPALIO MSN 10 D(Maskva, Vilnius, Maskva)
#13 — SPALIO WEN. 17 DL
aiškinti, kodėl jie nesielgė ir ne Juk Chajos tragiška padėtis ir No- g ^ t i įš Aristotelio ir Platono šalutiniai teigiamieji herojai pa
VISOS
KAINOS
PA2YMETOS
NUO
BOSTONO
AR
NEW
YORKO — NUO CHlCAGOS PRIDĖTI DAR
reišos
nuostabi
herojiška
laiky(filosofo, kuris ironiškai tebelie- daryti iŠ švaraus balto gipso. Kur
sielgia taip, kaip mes troškome
$121.00
Jų charakteriuose vyrauja
ir dabar trokštame. Morališkai sena prašyte prašosi meniško j ^ j r totalitarinių valstybių idė- tau!
negalima pateisinti bet kokį ne įžvalgumo, gal net didesnio t a i k - j a ] ų įkvėpėjų). Vis dėlto meniŠ- platoniška geležis. Kieta ir pa- Į
DVEJŲ SAVAIČIŲ EKSHmSIJOS
lių detalių panaudojimo ar iš- j k 0 j e p r 0 zoje kur kas įtaigiau su- i tvari. T u o m e t u , kai į Lietuvą I
kaltų žmonių žudymą.
# 3 — BIRŽELIO MĖN 4 d. — — Maskva, Vilnius, Ryga, Leningradas, Hefetaki
tUAN
Knygoje mes susiduriame su raiškos lakoniškumo. Tiesa, auto- j skamba brutali išraiška, nepoli- j grūdosi Stalino saulės skleidėjai,
# 4 — BIRŽELIO MSN. 26 d. — Maskva. Vilnius, Luomas, Lugano. 2tteMt (Šveicarija)
rius
bando
šia
kryptimi
ką
nors
i
ruotas,
tiesioginis,
konkretus
žo\
žmonės
turėjo
tapti
geležimi,
tai
tumtt
žydų gelbėjimu Lietuvoje nacių
# 5 — LIEPOS M£N. 4 d. — Maskva, VUaius» Roaa
siautėjimo metais. Susiduriam su ypatingo pasakyti Kęstučio k į dis. CM rupi fra/.ė daugiau pasą «yra išlaikyti savitvardą ir ryžtą
# 4 — LIEPOS M£N 9 d. — Maskva. Vilnius, Ryga, LentagradM, HrisMd
$U17J»
ramiu tragizmu. Jis vyko krikš Cbajos dialoguose: paliečia reikš-j ko, negu pacituota Platono įs ateieia*.
# 7 — LIEPOS MĖN. 18 d. — Maskva, Vilnius, Lucernas, MueacfaeOM, Baden-Baden.
(Šveicarija ir Vbkleti^) Bazrfis '
$1^37.00
čioniškos artimo meilės princi mingąs žmonijos problemas: tau- j mintis.
Žvelgdami į ateitį, nekantriai
#
8
—
RUGPICCIO
MSN.
1
d.
—
Maskva.
VTlnfus,
Roma
$L274J0
pu. Štai Romualdo Spalio roma tų naikinimą. Dievo nesirūpini-j § t a i kodėl epizodai spekuTi«m- laukiam R. Spalio kartos istorijos
# 9 — RUGPICCIO M£N. 15 d. — Maskva, Vilnia^ Lej^radu, Heisirtl
$1,171 .M
Kaino nuodėmf, to Starkaičio būstinėje, kur už ru- tęsinio — paskutinių dviejų to
ne "Mergaitė iš geto" jaunas mą žmonija.
#10 — RUGSĖJO MĖN 3 d. — Maskva, Vonios, Rofta;
$L274J»
daktaras Kęstutis Noreiša, nese dieviskos tobulybės siekimą... Jų D j n o ^ibesį ir kelis gardumynu mų, įdomu gi sužinoti, kas atsi
$1.1384$
±: 14 — GRUODŽIO MĖN 20 d. — Maskva, Vilnių-, Ryga
niai pradėjęs vedybinį gyveni abiejų atsivėrimai sakomi bai- \ kąsnius yra perkamos moterys, tiko su Kęstučiu, Chaja, Mare.
VMOS ekskursiiaft aplankys KAUNĄ ir TRAKUS
(Prices subject to chaflge)
mą, atsitiktinai gatvėje sutinka saus persekiojimo fone ir kaupia sudomina kbiau. nogu tauriiį Ąlejūnai'J ir kitais veldėtais. Ap
PASAULIO LirrUVTŲ BENDRUOMENES SKRIDIMAS Į LONDONĄ — 2 ar 3 savaita* — $355 iš ChicagoB. Ueeoi mfen. 29 d — ŪUrvUdmas.
besislapstančią Chają Rozenber troškimą prasiskverbti pro siau Aleiūnų. Sereikiu ir kitų inži lama? "Merea'te iš g e t o " yra rx»T S ic pat, parduodame skridimas (etratern 4
Cfakagos į Vaztsrą
— BUO $ 4 M U M
gaitė. Nusiveda mergaitę i sa čiančio blogio kiautą. Tai gana nierių veiklos kariūniška bravū trauSli knyga T u r b ū t m a n o
į
Frmkfiatą
- tva $MMS
mus ir ryžtasi ią globoti, tai yra svartjūs'romane skirsniai.
ra. Siek tiek sentimentaliai nu manvmu, genawsia iš ligšiolinių
=>r>t: BUO gestapo. š*u& rygiu iš
Gaila, kad R. Spalis sav© į e - teikia protingo* gražuoles — Ire- šio produktyvaus la^y^ajo cikli
. ".
i. J
mano eiga tampa rie UK kompii- rojų samprotavimams nesuteikė' na ; "Gražina, Jurofte. 'gimusios nių romanų1.

Kai dailininke įninka j vieną kurią temą
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Į rodos lietuvių sekcijos reikalų ve
dėjas (1936 m.). Išeivijoje - Freiburgo Taikomosios dailės insI tituto direktorius. Dalyvavo dau
gelyje parodų. Jo kūrinių turi įsi
giję daugelis meno
muziejų,
j Daugelio knygų
iliustratorius,
daugelio bažnyčių (jų tarpe ir
Marąuette Parko)
dekoratorius
skulptūromis, bareljefais ir vitVienas
kūrybingiausių
; ražais.
'mūsų dailininkų, buvęs pakvies|tas net ir Vatikano paviljoną Pa
saulinėje parodoje meniškai api!
pavidalinti. Paminklinių lietuvių
koplyčių Washingtone ir Romo
je meniškas išpuošėjas.

(Atkelta iš 4 pusi.)

juodame fone. Stasys Krasauskas j nevengė ir tapybinių kompozicinebuvo šių dienų avangardi-; jų bei portretų. 1937-39 m. studinių eksperimentų dailininkas, o, javo Dekoratyvinės dailės akalabiau stilizuoto, romantinio ii- demijoje, Paryžiuje. N u o 1940m.
alizmo atstovas.
dalyvavo įvairiose dailės parodoPetras Tarabilda buvo gimęs se. Dirbo ir pedagoginį dailės
1905 m. metais. Irgi grafikas, bot, darbą įvairiose mokyklose.

Jurkevičiaus pavardės yra visai
be pagrindo. Jo pavardė neiš
kreipta, labai teisingai užrašyta.
tik pridėta linksnio galūnė. Mazurkevičius, augęs ir mokęsis Uk
V MI«iU||it>H«ll|UIIIIIIIIHIIililUMIIIIIHIIIIIIIIIllllllllli:illllllllllMllllllllllll*
rainoje, žino, kad ir ukrainiečiu:
1
jo pavardę linksniuoja, kaitalio
dami galūnę.
2646 W. 69tb Street — Tel. RE 7-1941 f
Mes labai susirūpinę informa
Pardavimas ir taisymas
cijos tikslumu. Ir tai gerai. Bet
:
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
neidealizuokime
amerikiečiu.
'iiiiiiiuuiliiitiiiiiiiiiiiifiitiiiiiiiiiniiiiniiuiiiiiiiiiiuiiiiiitiiiiiiiiiitiiiiiiiiuuiliiiiH
Kaip jie savo spaudoje rašo ru
siškas pavardes! Klausydamas ra
diją ar žiūrėdamas televizijos,
stebies, kaip ištariamos Chruš
VAKARONĖ SU RAŠYTOJU
čiovo ar Brežnevo pavardės. Ne
VINCU RAMONU
Motoi hine-up, motoro, stabdžių, vairo
Vincas Ramonas
seniai vienas radijo pranešėja?
ii automatinių transmisijų remontas
Švietimo
tarybos
ruošiama
citavo du sakinius (angliškai) iš
Starteriams
ir altenatoriams duodame ilgalaike*
[kultūrinė vakaronė su rašytoju maloni proga visiems
rusiško žurnalo Ogoniok, kurį
asmerusgarantijas.
TEXACO gazolinas.
Vincu Ramonu. Jaunimo centro kai susitikti su kalboj
paskaitė AGANIJAK. Jei rusiš
ir rašte
kavinėje, Chicagoje. įvyks atffl- spalvingu rašytoju.
IGNAS DUBAUSKAS ir PETRAS PIŠNYS
kai nemokėtum, stebėtumeis tuc
nantį penktadieni (balandžio 1
5759 South Wesfern Avenue — Telef. 137-3988
"rusišku" vardu.
d.) 7 vai. 30 mm. vak.
D
U
DAILININKAI
MIRĖ
Grįžkime prie savo lietuvišku
.•llllllllllllllllllilIlIlIlIlIilIimilllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlMIlIlIlII'LIETUVOJE
Vincas Ramonas yra vienas iš
vardų, kurie šiuo metu gan daž
ryškiausių šių dienų lietuvių be
nai užtinkami amerkiečių spau
Pastaruoju metu okupuoto
letristų. Jo monumentalūs roma
doje ir kartais sunkiai beatpa
je Lietuvoje netekta dviejų gana
nai "Kryžiai" ir ''Dulkės raudo
žįstami. Kur čia ta tiksli ir tei
kūrybingų
dailininkų:
Stasio | Vienos savaites iš BOSTONO, NEW YORKO, MONTREALIO
š
nam saulėleidy", o taipgi nove
singa amerikiečių informacija?
Krasausko ir Petro Tarabildos.
GEGUŽES 7
$829.00 5
lių knyga "Miglotas rytas" yra
BALANDŽIO 6
$721.00
Negirčiau jos. Ji tik gera ir tiks
Pirmasis mirė š.m. vasario 16 d.,
GEGUŽES 12
829.00 |
BALANDŽIO
27
735.00
jau
labai
pastovus
ir
tikras
visos
li, kai vartoja angliškus vardus.
antarasis — kovo 5 d.
RUGSĖJO
21
815.00
S
GEGUŽES
2
829.00
lietuvių literatūros turtas. Apla
Tą patį galėtume pasakyti ir apie
mai, Vincas Ramonas yra vienas
Dviejų savaičių iš BOSTONO, CHICAGOS, NEW YORKO,
Stasys Krasauskas buvo gimęs
lietuviškus laikraščius.
MONTREALIO
'. .
~
iš
labiausiai
skaitomų
mūsų
ra
1929
m.
Labiausiai
buvo
žino
Mes turime savo rašomosios
V. K. Jonynas
GEGUŽES 18 (su Vakarų Europa) BIRŽELIO 29, LEEP. 13, LIEP. 27, į
Hamleto" iliustracija šytojų. Tai liudija ir neseniai iš mas kaip grafikas, daugelio kny
kalbos gerą žodyną, gramatiką,
GEGUŽĖS 25
$999.00 RUGP. 10—iš CHICAGOS $1257.00 |
leista
antroji
jo
romano
"Dulkės
gų
iliustratorius
ir
vienos
kurios
kurioje suformuluoti dėsniai rašy
BIRŽELIO 15
1119.00
iš NEW YORKO 1136.00 =
raudonam
saulėleidy"
pataisyta
temos ciklinių užmojų autorius.
bai, skyrybai. Bet mūsų spaudo
RUGSĖJO 7
$999.00
5
ir papildyta laida. Šia proga ren Būdingi j a m buvo darbai, išsis
je tikra anarchija. Kodėl? Ar kal
GRUODŽIO 21
983.00
|
giama ir ši vakaronė, kurioje bus kiriantys grakčia, balta linija
bos nemokame? Ar rašyti neiš
Prie šių grupių galima jungtis iš VISŲ KITŲ MIESTŲ su papildomu E
mokome? Ne. i r kalbą mokame,
mokesčiu.
sir rašybą. Tik esame >per dideli
DAIL. V. K. J O N Y N O
REGISTRUOKITĖS
IŠ
ANKSTO
—
VIETŲ
SKAIČIUS
RIBOTAS.
tūrą ir vidaus dekoravimą studi
gudragalviai, per "dideli individu
70 METŲ
javo Kauno Meno mokykloje ir
TRANS-ATLANTIC T R A V E L SERVICE
alistai. Vienam nepatinka ChicaParyžiuje.
Lietuvoje
buvo
Kauno
393 West Broad\vay, p.o. B o x 116
Dailininkas Vytautas Kazys
ga, todėl rašo Čikaga. Kitam ne
Taikomosios dailės instituto di
South Boston, Ma. 02127, Tel. (617) 268-8764
Jonynas
šiemet
jubiliatas:
kovo
patinka Kanada, todėl rašo CaDarbo valandos: Kasdien nuo 9 - 5 , penktadieniais nuo 9 - 7,
nada. Trečiam nepatinka bažny 10 d. jam suėjo 70 m. amžiaus. rektorius, Lietuvos Kultūros pa
šeštadieniais uždaryta.
minklų
apsaugos
įstaigos
virši
Alytaus
apskr.
dzūkas,
gimęs
čia ir parapija, todėl šašo šven
1907
m.
Grafiką,
medžio
skulp
ninkas, Paryžiaus Pasaulinės pa=
Savininke: Aldona Adomoniene
tovė ir parapė, parapietis. D a r
kitam negeras respublikonas, ra
E
Prices based on cJouble oceupancy and are subject to changea
^
E
and/or Government approval.
S
šo respublikininkas. Rašo ran
koms, žmonėms, mokytojams, reKas reformuos i pataisys mū- lonskinę rašybą. Yra smulkių pa
^HIIIIIIIHHHHIHIIHIIimilllllUliniIIIIIUmmiUlllllllimilHIHIIIIIIHIITOIHMIMHm*'
Berniukų (7-14 metų
birželio 26 — liepos 9
daktorius pataiso rankom, žmo-' ( 3*J kalbos r a š y b ą ? Ne mes, gy- taisymų, bet jie jablonskinės ra
Mergaičių
(7-16
metų)
liepos
10 — 30
nem, mokytojam. Rašo t u r būt Į veną JAV, Kanadoje ar Australi šybos, kaip sistemos, nepakeitė.
(Putnamo
piknikas
liepos
24
d.)
rr turbūt, vieni išskiria tuos žo joje. Rašybą vartoja visa tauta. Turėtume ir m e s ją vartoti ir
Lietturių kilmės, anglų kalboj m i š r i {7-16 metų) liepos 3 1
džius kableliais, kiti ne. Vieni Didžioj; lietuvių tautos dalis gy savavališkai nekeisti ar nerefor
!•
— rugpiūčio 1 3 .
. . . . .
rašo antraštėse visus žodžius di vena okupuotoj Lietuvoj. Ji turi muoti tų rašybos dalykų, kurie
Atlanto Apygardos At-kų rugpiūčio 14-27.
džiąja raide (amerikietiškai*, ki daugiausia lietuvių kalbos žino mums nepatinka. Nepatinkamų
vų,
daugiausia
rašytojų',
moksli
Vietos
ribote®! Pereitais metais vietų pritrūko! Informa
ti tik pirmą žodį. Iš visko atro
Iieeased by VNESHPOS\XTOEO
rašybos smulkmenų galime veng
ninkų,
mokslo
institucijų
ir
mo
cijai kreipkitės:
do, kad kiekvienas redaktorius tu
ti,
bet
negalime
taisyti
ir
skelb
ri savo kalbos rašybą ir tos* ra kyklų. Tik ji turi tei=ę keisti mū
Gerai pažįstama firma, kuri, ptr daugeli mėty
CAMP NERINGA
šybos taisykles, kurių jis vienas sų rašybą ir jos dėsnius ir tuos ti. Bendrosios rašybos taisyklės
skubiai Ir tiksliai patarnauja
I. C. CONVENT
tesilaiko. Trumpai sakant, mes pakeitimus skelbti, žinoma, su duoda m u m s plačius rėmus, ku
savo skaitlius* klijeutir*, siuučiairt
rašybai
FUTNAM, CONN. 06260
nenorime paklusti gramatikai ir Maskvos pritarimu I r D. Šatas riuose yra daug vietos
žodynui, nenorime sutartinai var sutinka, kad reformos teisė ne gerinti, tobulinti ir gražinti.
DOVANAS-SIUNTINIUS \ LIETUVft, UTYIJ*,
toti savp beveik nusistovėjusią rViums' priklauso. Bet mes, gyve
M. Stonvs
EST0IIIJA, UKRAIUIJą ir 1.1.
rašomąją kalbą ir jos rašybą. nantieji užsieniuose, galime da
lyvauti
rašybos
reformos
procese,'
Kartais atrodo, jog pamiršome,
GAVSJAS NIEKO NEMOKA.
kad kalbos rašyba yra sutartinis pasiūlydami savo projektus, pasą-S
TOKSTANCJIAI KLIIENTŲ PATENKINU
dalykas. Kas kalbininkų nutartaj kydamį savo nuomonę apie keiVTS1 SIUNTINIAI APDRAUSTI
ir visuomenei pateikta, švietimo j čiamuosius dalykus.
Galėtume
•I'
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS PRBTATTMASvadovybės patvirtinta, reikia pri pasiūlyti savo projektą ir apie
Visuose mūsų skyriuose rasite dideli kieki įvairių aukštos
imti be pakeitimų. Taip pat at svetimų vardų rašymą. Tik abe
V*-?
-Vkokybes
prekių prieinamomis kainomis.
mintina, kad mes niekados nesu- jotina, ar provakarietiškas pro- j
darysime tokios rašybos, kuri vi- f jektas ras pritarimo. Komunistai
Informacijų ir nemokamų katalogų prasykit mūsų vyriausioje
šiems būtų gera, paranki ir pri- ten visuose sorendimuose taria
įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.
imtina. Visada bus nepatenkintų. paskutini žodi. kuris nėra palan
Jei tie nepatenkintieji bus aukš kus Vakaru, kultūrai, mokslui ar
Vieaog Savaitės Kelionės j Lietuvą — 1 naktis Maskvoje, 6 dienos ir 5 naktys
tos kultūros, nusileis ir negriaus ekonomijai.
Viinteie su dienos ekskursija į Kauną, 1 naktis Maskvoje,
Kalbant apie mūsų rašybą, pa
nustatytos rašybos formų, nere
• Balandžio 24 — Gegužės 2
$858.00
formuos pagal savo norą, tada sakytina, kad okupuotos Lietuvos
lietuviai tebevartoja mūsų jab• Rugsėjo 18 — Eugsejo a© . . .
$858.09
nebus ir rašybos anarchijos.

A. TVERAS

AUTO

|

I

REPAIR

E K S K U R S I J O S į LIETUVĄ j

i

ultOržtiė kronika

I

Putaamo seselių vedamos stovyklos

NERINGA

I

Box 134C, R. F. D. 4
W. Brattleboro, Vermont 05301

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORP.

•

I \ST? KELIONES I LIETUVĄ
Vienos savaites keliones į LIETUVĄ,
Dviejų savaičių keliones į LIETUVĄ,
BAVARIJĄ, Vokietijoje, ir LONDONĄ,
Anglijoje

BALTIC
TOURS

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORP.

•

Spalio 9 — Spalio 17

|

$826.00

$1,263.00

• Liepos 17 — l i e p o s 31

$1,253.80

AND

L0AN

ASSOCUTION

•

B. B. PLLTMfcVVICZ, Pre*.

2555 West 47th Street

Tel. 14 3-1083

D€I daugtau brformad^ apie Uetmlą kefiones prašome kreiptis

PIRMAD tr KEimRTAl). — 9 v. r. ikJ 8 •. v.
VALANDOS: ANTRAI*, a- PENKTAB. — » Y. ryto iki 6 v. vak.
5EŠTAD. 9 v. r. Iki 12 v. d. — Tr^Lad. uždaryta

ui 8 m
eertUTkatus.
frpnliijitni SI .000

ALGIRDAS MITKUS
B A L T I C T 0 U RS
8 White Oak Bd.} Rewf ooy M A 02168
Tai, (fili) _ 96^1(38

•tfl

6%%

mokamas ni
Investavimo
•ue-taitas.

M o kairi .1 nž 1 m.
eerfifrkMns.

Mlnintom 8I.000

PINIGAI ĮN~E5TT IBI 15 D F F T J ^ NTOSIMČTUS TČTJO 1 D

j

*~pat r-

$1276.00

Kelionių kainos yra pagal naujas skridimo kainas, galiojančias nuo 1977 m. bai, 1 d.,
kurios yna priklausančios valdikis pstvirtimasuL Kelionių karnos pagrįstos kelionių kai
nomis ii Bostono, New Yorko ir Moatrealio pa Pan American World Ainvays arba
bet kūrino IATA lėktuvm.

PUENTY OF FFJEE PARKtNG PT^ACE

7%%

Birželio 8 — Birželio 22

*- ,

I

Dividendai ascitam;. k?..a J me.-esial

\

^e^otdųakaaOiMkiskvteaai

'

Patartina kuo laksčiausiai rezervuot vfcia*

FLOOB S M

S KYRI f I :

Speciali kelionė į Lietuvą, Vokietiją ir Prancūziją — 1 naktis Maskvoje, 6 dienos
ir 5 naktys Vtiniuje, aa vteaos dienos ekskarsija į Kauną, 3 naktys Muniche ir 3
T
naktys Paryžiuje.
.
' -

S A V I N GS

AV E N B E

HEW T0EK. H. T. 10022
TtL: (212) 758* 1150/1

Grupės bus lydimos patyrusių palydovų. Pirmos klasės viešbučiai, po du asmenis
kamb., trys valgiai kasdien; pusryčiai ir pietOs Mtaticbe, Londone ir Paryžiuje; mies
to apžiūrėjimo kelionės, persėdimai, bagažo pervežimai.

C R A N E

MADIS0N

(tarp 51 Ir K gatves)

Dvieįiį Savaičių Kelionės i Lietuvą, Vokietiją ir Angliją — 1 naktis Maskvoje.
6 dienos ir 5 naktys Vfirdtrje m dienas HĮOSOTUIJH į Kauną, 4 naktys Muniche ir 3
naktys Londone.
• Birželio 26 — l i e p o s 10

488

I
i
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APPLE-VALLEY, Mian. 55134 — 77*7 147 St.
Tel.: 812^32-7083
NEW YORK, N. Y. 10003, 45 Second Aveaue
Tel: AL 4-5456
NEW YORK, N. Y. 10011. 185 W 14th Street
CH S-2583
HACKENSACK, N. J. 07001, 112 Mam St
TeL: J0J-S42-9R16
SO. aX>STON, Mass. « I 2 7 , 88B We*t Broadwa»
TL 8-2674
BLTF VLO, N. Y. 14206, 333 flOmore Avenue
BR 84966
CHICAGO, Oi- 60622, 2222 West Chkago Avenoe
WA 5-2737
CRICAGO, EB. 60629. 2S01 Wtsrt 69 S t
884-1738
CLEVELAND, ffliio 44134. W79 State Road
TeL
432-8401
FORT WAYNE, Ind. 46608, 1807 Betaeke Rd.
ES 2-4883
IRVINGTCm, N. J. 07111. 762 Spitagflehl Aveane
GRAND RAPIOS, Mkh. 49504. 636-38 Bridge S t N. W GI 8-2258
Tel.:
HRIDOEPORT. Corm. 66610, 1880 S«iview Ave.
T
" 203-S67-2863
248-8472
HARTFORD, Conn. 66106, 818 Park S t
PO
$-896t
LAKEWOOD, N. i. 08701, 241 Fourth St
AN
1-2884
LOS ANGELES, Calit 80822, 889 S. Atlantk Brvd.
LO 3-1448
NEW HAVEN, Conn. 06511. 1329 loalev&rd
372-8788
NEWARK. N. J. 07106, 696 Sanford Avemis
GS 2-8287
PASSAIC, H. J, 176 Market Street
TeL PO 3-4818
PHILADti^HlA, Pa. 19122, 1214 N. 5th S t
TeL GL 86688
PHILADELPHIA, Pa. 19141 — 492? OM Ywk R4
HU 1-2788
PnTSBURGH. Pa. 1S203, 1307 E, Ca«on Street
FI 6-1871
SAN FRANCISCO, Calif. MlrS, 1828 DMasdere S t
WAPPINGFRS FAIXS. N. Y. U59", Hldden Hollow Aptt. 914-297-0261
W \r»BRl"RY, Coro, iyfi-\n — $.15 Cook 5L
P t 6-6766
WORCESTER. Mas*. 01510- 144 MlHbrny Street
SW 8-2888
ŪtVtNGTON. N, S. 97111, 1082 ^vtng^^d Aveooa
r i 8809 *
VOtr>K^TOWK OUe 44108 t09 W Federal Stnat
U 3*0440*
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DRAUGAS — MOKSLAS. MENA& UTB31ATORA

Dar daugiau pūs

MŪSŲ VEIKLA

Papirosų (cigarečių) rūkymas
' padidės 3-4 procentais į metus,
i nežiūrint kovos su rūkymu ir
'nuolatiniais skelbimais prieš dū
mų pūtimą. Žemės ūkio specai
sako, kad tai dėl to, jog gyven
tojų skaičius auga ir palyginti,
ras biaurus paprotys pigiai atseina. Jie sako, kad daugiausia tas
padidėjimas pasireikš išsivysčiu
siuose kraštuose, kur cigarečių
rūkymas yra
laikomas pigiu
"liuksusu".

ciios moterims, ku
rias kasmet organizuoja vyres
niosios giedrininkės, prasidės ko
vo 31 d. ir vyks balandžio 1-2
d. vakarais 7 vai. Jėzuitų koplyč;oje. Rekolekcijas praves jėzuitų
provincijolas kun. L. Zaremba.
S.J. Rekolekcijos baigsis verbų
sekmadieni 9 vai. Šv. Mišiomis
ir bendrais pusryčiais.

C^
REDAGUOJA ST. SEMĖNIENĖ, 6507 TROY S T., CHICAGO, ILL., 60629. TELėF. 925-5068

šeštadienis, 1977 m. kovo 28 d.

Visos moterys kviečiamos pa
sinaudoti rekolekcijomis ir jose
gausiai dalyvauti.
Vyrai, atvežę žmonas į reko
lekcijas, galės kartu dalyvauti
bažnyčioje.

Gelianti situacija
Nėra didesnės "tragedijos"
moteriai, kaip atsidurti kokiame
pobūvy su tokia pat suknele,
kaip kita viešnia dėvi (jau pasi
taiko dažnai ir lietuvių tarpe).
Kaip tokiu atveju pasielgs pro
tingoji moteris?

— Chicago lietuvių moterų
klubas kovo 16 d. susirinkime
nutarė prisidėti prie Nijolės Sadūnaitės išlaisvinimo vajaus, pa
Skamba ir žvanga, gaudžia varpai,
Po penkerių metų vegetavimo širdimi atsidavė vaikaičių: Juo ruošiant peticijų lakštus ir paLiūdną ir skaudų skleisdami gan tremties stovykloje, prasidėjus zuko, Indrės, Guodos ir Lino auk skleidžiant juos įvairių lietuviškų
dą:
Kai Mamie Eisenhovver buvo
masinei emigracijai į užjūrį, Gri lėjimui. Taip pat turėjo gražios organizacijų bei šiam reikalui
Vėl paviliojo auką kapai!
prijaučiančių
asmenų
tarpe.
Šie
"First
Lady", atsitiko ir jai taip
galiūnų šeima atvyko į Chicagą įtakos dukters Teresės ir sūnaus
M a i r o n is
pat Baltųjų Rūmų puotoje. Ji
1950 m. ir ilgą laiką gyveno' Aloyzo vaikams. Kilniadvasė mo- lakštai, užpildžius juos parašais,
bus
persiųsti
atatinkamom
įstai
meiliai
priėjo prie moters, dėvė
Iš vakaro siautusi pūga šalčiu Roselande. Pirmieji įsikūrimo me- j čiutė sugebėjo visiems devyniems
gom
su
prašymu
jų
pajamos,
siej
jusios
lygiai
tokią pat suknelę,
1 anūkams įkvėpti lietuvybės dvair storu sniego apklotu sukaustė tai buvo nelengvi.
kiant N. Sadūnaitės bausmės at
kaip josios, ir užkariavo ją savo
Palaipsniui gyvenimui pagerė-! sii * i r a u k š t u s m o r a l ė s ir religiŠv. Kazimiero kapines. Vėl pavi
šaukimo. Peticijų komitetą suda
malonumu, sakydama: 'Tikuosi,
] os
rmci us
Magdalena Stankūniene
Grėbėjos (Nuotr. V. Noreikos)
jus, šeimą ištiko nelaimė —1955 j " P
P liojo auką kapai...
ro šios narės: S. Semėnienė, A.
kad aš atrodau savo suknelėje
Iš parodos M. K. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, Cbieagoj
širdies Paskutinė nesugrįžtama kelionė
Sausio 15 d. Toronte, Kanado m. darbovietėje staiga
Kutchins ir J. Vance. Koordinuo
taip pat žaviai, kaip ir jūs sa
je, mirties angelas amžinai už smūgiu mirė pulk. Grigaliūnas.
ja klubo pirm. Dalia Bobelienė
vojoj!"
1972 m. ją ištiko širdies smū
merkė akis šviesios atminties Ja Po metų gauta žinia, kad Lietu
Taipgi klubas pasiuntė padėkom
dvygai Grigaliūnienei. Velionė voje, iškentėjęs Sibiro kančias gis ir nuo to laiko jau negala laišką JAV prezidentui Crrteriu
Hemingway apie Difctikh
buvo gimusi 1900 m. gegužės 11 nuo 1948 m., sugrįžęs į Lietuvą, ( vo širdimi. Tačiau ji, rūpestingo už jo dėmesį žmogaus te'sių ap
dieną Tartu, Estijoje, Povilo ir po 2 savaičių, 1955 m. mirė bro je dukterų, sūnaus ir anūkų glo saugai ir priminė jam N. Sa
Filmų žvaigždė Martene DietAleksandros (Sinkevičiūtės) Rim lis jėzuitas kun. Stasys Rimkevi boje, atsidavė Dievo valiai. 1976 dūnaitės bylą bei jos ištrėmimą.
m.
ilgesnei
viešnagei
išvyko
Karich
atšventė savo
72-rąjį
čius,
buvęs
Kauno
jėzjitų
gim
kevičių šeimoje. P. Rimkevičius
nadon
pas
dukrą
Teresę
ir
žentą
—Marija Krauchunienė jau
gimtadienį Paryžiuje po ilgos ir
tarnavo earistinės Rusijos laivy nazijos direktorius. Prof. dr. kun.
STEFANIJA STASIENĖ
labai sėkmingos savo karjeros
ne administracijos karininku. Šei St. Rimkevičius buvo aukštai kva Zigmą Zaleskius, kur dalyvavo treti metai iš eilės kviečiama
ekrano pasaulyje. Rašytojas Erma susilaukė dukterų Jadvygos, lifikuotas, studijavęs keliuose Eu anūkės Ilonos, o po kelių savai Niles Tovvnsįip North aukš. mo
čių
ir
anūko
Andriaus
sutuoktu
kyklos
Europos
istorijos
klasėse
Vandos ir sūnaus Stasio. Pirma ropos universitetuose ir įsigijęs
Ryžiai labai populiarūs visa-. Taip pat reiktų atkreipti dė nest Hemingvvay sykį kalbėjo
gimė dukrelė Jadvyga buvo rū doktoratą Romoje. Kun. St. Rim vėse. Labai džiaugėsi abiejų anū kalbėti apie Lietuvą, jos istoriją, me pasaulyje
javas, kuriuo! mesį į dar vieną ryžių rūšį, tai. apie. Dietrich:
, - ,- - ^"Ji yra drąsi,
aš ver
pestingai tėvų auklėjama. Baigu kevičius buvo vienas iš šviesiau kų sukurtomis šeimomis. Deja, kultūrą ir lietuvių imigrantų įna maitinasi net pusė visos žmoni-j būtent į laukinius ryžius, zizania i ^ r a z 1 ' l o J a I i i r d o s n i
neilgai
—
pasikartoję
keli
širdies
šą
JAV.
tinu
jos
nuomonę
labiau
negu
si vokiečių pradžios mokyklą, sių Lietuvos provincijos jėzuitų,
jos. Daugeliui rytinio pasaulio aųuatica.
priepuoliai,
sausio
mėn.
15
d.
už
profesorių".
,
. -.
įstojo į mergaičių Puškino gim puikiai vartojęs net devynias sve
Marie Curie aukšt mokyklos j gyventojų t a į vienintelis ir pa
Tai žolinis augalas, kaip ir visi
naziją, kurią baigė 1917 m. Ru timas kalbas. Jis pasižymėjo ka- merkė amžinai akis. Karstas su namų
ruošos studentams M-! grindinis maistas.
O tačiau tų jos nuomonių ne
denį įstojo į Medicinos fakulte ritatvvine veikla Kauno inteli- velionės palaikais iš Toronto bu- Krauchunienė pravedė lietuvis- Į Kinijoje ryžiai jau buvo žino kiti ryžiai. Augalo liemuo gana
auKStas, žiedai šluotelių žiedy- j teip j a u l e n g v a i š g i r s S i a i g
tą Tartu universitete.
Tačiau,
kų margučių dažymo klases.
mi ir kultivuojami prieš 5000 m. nuose, o grudai lukštuose. Jie laikais. Ją aplankiusieji josios
antram semestrui įpusėjus, šeima
Jų esama apie 1,300 įvairių rūšių auga tiesiog vandenyje, kur dug-1 gyvenamoje vietoje — Avenue
grįžo į Lietuvą, į savo tėviškę
bei atmainų. Šiandien daugiau-: nas dumblėtas. Amerikoje jie Montaigne bute — praeitą saprie Kėdainių. Tik įsikūrus Kė
sia ryžių auginama Kinijoje, In-i daug kur auga: Minesotos, Mai- v a jtę išgirdo tokį aktorės atsadainiuose, šeimą ištiko nelaimė
dijoje, Japonijoje, Taivane, Indo- ! no ir Floridos valstijose.
kymą: "Jei norite manęs ko pa
— mirė tėvas. Kėdainiuose Jadvy
kinijoje, Egipte, Ispanijoje, Itali-i Vietos indėnai šiuos ryžius\ klausti, jūs turite man parašyga mokytojavo pradžios mokyklo
joje ir JAV-se.
| jau labai seniai žinojo ir juos j ti laišką, o aš galėčiau atsakyje ir įsijungė į naujai prisikėlu
Čia gana populiarūs yra Caro- j naudojo maistui. Jie mokėjo juos ti".
sios tėvynės visuomeninę veiklą
linos ryžiai, kurie auginami ir j iš laukų surinkti, iškulti ir iš
— į moterų komitetą, kuris rū
Meksikoje. Tai ilgo grūdo ryžiai I N įvairius patiekalus paruošti,
pinosi kariams savanoriams pa
PSICHIATRO KNYGA
ir jie parduodami neapdailinti, Į E)ar ir šiandien tose vietose,
kur
ruošti aprangą, pagerinti maistą.
nenušlifuoti, natūralūs ir todėl j
šie ryžiai auga, žmonės, kaip
Čia susipažino su kapitonu Mika
Wesley ir Wayne State univer
tradicija,
Padėkos dieną ar Kalė
labai maistingi ir naudingi mūsų
lojum Grigaliūnu ir 1919 m.
Chicagos lietuvių moterų klu mityba'. Ryžiai, kaip ir bulvės, Jų šventėse be jų neapsieina.
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